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MEMO 

Van:   Commissie van Deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   Platform ‘Dit vind ik ervan!’  
Betreft:  Reactie op doorontwikkeling ‘Dit vind ik ervan! - Ik toon 
Datum:  3 december 2021 

 
Inleiding  
U heeft op 26 augustus informatie aangeboden over de doorontwikkeling van uw instrument, 
waarvoor hartelijk dank.  
 
Uw instrument is opgenomen in de Waaier 2020-2022, in categorie II1. Ondanks het vervallen van de 
jaarlijkse verantwoording van bestaande instrumenten in de Waaier in 2021, is u de mogelijkheid 
geboden om te rapporteren over de doorontwikkeling van ‘Dit vind ik ervan!- Ik toon’ met betrekking 
tot de specifieke ontwikkelopgave(n) en de criteria. De commissie stelt het op prijs kennis te nemen 
van de laatste ontwikkelingen van uw instrument. Bij deze ontvangt u de reactie van de Commissie 
van Deskundigen2. 
 
 
Algemeen 
De commissie heeft in haar vorige beoordeling aangegeven dat met de infrastructuur, creativiteit en 
achterban van het Platform ‘Dit vind ik ervan!’ grote stappen gemaakt zouden kunnen worden in de 
doorontwikkeling van het instrument ‘Ik toon’. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat u deze stevige 
basis heeft ingezet om uw instrument meer aandacht te geven. De ontwikkelopgave heeft betrekking 
op het doorontwikkelen van het instrument voor professionals in de praktijk en op het verhelderen 
van hoe ‘Ik toon’ zich verhoudt tot andere methodieken. De commissie is van mening dat hiervoor 
mooie stappen zijn gezet en wil u graag stimuleren om de beoogde plannen verder door te zetten. 
De ontwikkelopgave blijft gehandhaafd in afwachting van een toename van het aantal gebruikers en 
organisatie-overstijgende analyse van de opgedane ervaringen voor verdere doorontwikkeling.  
 

Beoordeling  
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument ‘Dit vind ik ervan! – Ik toon’ te behouden in 
de Waaier 2020-2022, met de status categorie 2. 

 
 
2.  Toelichting  
 
Criterium 1 en 3  Individuele ervaringen en wensen 

De commissie is positief over de ontwikkelingen in de toerusting. De integratie van de drie varianten 
in oefeningen en voorbeelden van zowel de leergang als de basiscursus zal bijdragen de verdere 
ontwikkeling  van ‘Ik toon’ binnen het instrumentarium van ‘Dit vind ik ervan!’.  
 

 

1 Categorie I: Toegelaten tot de Waaier; jaarlijks een rapportage over de doorontwikkeling opleveren 
Categorie II: Toegelaten tot de Waaier, met ontwikkelopgave(n); jaarlijks specifiek rapporteren over doorontwikkeling van 
de specifieke ontwikkelopgave(n), en jaarlijks een rapportage over de doorontwikkeling opleveren 
2 De commissie bestaat uit: 

- Prof. dr. ir. Kees Ahaus, voorzitter 
- Prof. dr. Petri Embregts 
- Prof. dr. Mirella Minkman 

Waarnemer: drs. Annemarie Peters, bureau VGN.   
De commissie wordt bijgestaan door dr. Roos Mesman, secretaris.  
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Wat betreft de communicatie rondom ‘Ik toon’ zijn mooie hulpmiddelen ontwikkeld om de 
zichtbaarheid te vergroten en de stappen beter uit te leggen. De commissie verneemt graag tijdens 
de volgende beoordeling wat de effecten hiervan zijn geweest.  
 
De commissie waardeert uw reflectie op ‘open kijken’ versus het vastleggen van de opbrengsten 
binnen bepaalde thema’s (gericht kijken). De beschrijving van het bekijken van een ervaring, het 
beschrijven hiervan vanuit verschillende perspectieven en het vastleggen bij een of meerdere 
thema’s biedt goed inzicht in het gevolgde proces. U geeft ook duidelijk aan dat een vraag om 
verandering in het zorgproces voortkomt uit het gedrag van de cliënt en niet vanuit een thema.  
 
Criterium 4  Aggregatie  

U geeft aan dat het op metaniveau analyseren van de opbrengsten per thema nog extra aandacht en 
ontwikkeling vraagt. De commissie is benieuwd naar uw concrete ideeën om dit aan te pakken.  
 
Criterium 5  Continuïteit 

De commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van het actuele aantal gebruikers van de 
variant ‘ik toon’. 
 
Criterium 7 en 8 Betrouwbaarheid en validiteit 

De commissie waardeert de wijze waarop een vervolg wordt gegeven aan de uitkomsten van het 
onderzoek van dr. Gustaaf Bos met boostprojecten en dat dit ook specifiek voor ‘Ik toon’ wordt 
opgepakt. De commissie ziet de resultaten graag tegemoet in een volgende rapportage.  
 
3. Ontwikkelopgave 
De ontwikkelopgave voor ‘Dit vind ik ervan! – Ik toon’ heeft betrekking op het doorontwikkelen van 
het instrument voor wie er in de praktijk mee moet werken en op het verhelderen van hoe ‘Ik toon’ 
zich verhoudt tot andere methodieken.  
 
U heeft met de werkgroep geconcludeerd dat dit vraagstuk niet zozeer tot aanpassing ‘ik toon’ 
vereist, maar wel inspanningen vraagt om de verschillen helder te maken voor de gebruikers. Samen 
met gebruikers heeft u een verkenning gedaan naar de vraag hoe ‘Dit vind ik ervan!’ en de methode 
LACCS zich tot elkaar verhouden. De commissie heeft begrip voor het feit dat beide aanpakken 
verschillend worden toegepast in de organisaties, waardoor het lastig is om een eenduidig advies 
vanuit het Platform te geven over het gebruik ervan. U geeft aan dat de verkenning om tot een 
passende aanpak te komen op lokaal niveau plaatsvindt en de voorbeelden illustreren dit proces. U 
geeft aan deze verkenning als voorbeeld te willen gebruiken voor andere methodieken. De 
commissie ziet de bevindingen graag tegemoet bij een volgende beoordeling.  
 
De commissie is echter vooral benieuwd naar uw eigen organisatie-overstijgende, inhoudelijke 
afweging van de vraag wanneer ‘Ik toon’ passend is (en wanneer wellicht ook niet) en wat het kan 
brengen in termen van valide en betrouwbare cliëntervaringen. Ook in relatie tot andere 
methodieken: wat doet het instrument, brengt het betrouwbare informatie op tafel en wanneer is 
wellicht een andere methodiek beter passend? Om deze analyse te kunnen maken, is toepassing op 
meerdere plekken nodig en het overstijgen van lokale omstandigheden. De commissie heeft er 
vertrouwen in dat de ingezette en geplande stappen, gaan helpen in dit proces van 
doorontwikkeling.  
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4. Hoe verder? 

De VGN zorgt ervoor dat de bevindingen van de commissie van deskundigen over de Waaier 
wederom transparant gepubliceerd worden via de website. 
 
U heeft een bericht ontvangen over het advies van de commissie en de reactie van het bestuur VGN. 
Hierin staat het nieuwe beoordelingsproces toegelicht. In 2022 vindt een volgende beoordeling 
plaats voor de samenstelling van de Waaier 2023 t/m 2024.  
 


