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MEMO 

Van:   Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   Praktikon  
Betreft:  Reactie op doorontwikkeling Ben ik Tevreden? Klein Kijken 
Datum:  9 december 2022 

 
 
1. Inleiding  
U heeft op 15 augustus 2022 informatie aangeboden over de doorontwikkeling van uw instrument, 
waarvoor hartelijk dank. Bij deze ontvangt u de reactie van de commissie van deskundigen1. 
 
Uw instrument is opgenomen in de Waaier 2020-2022, in categorie I2. Aan de ontwikkelaars die in 
deze categorie zijn ingedeeld, heeft de commissie van deskundigen gevraagd om te rapporteren over 
de doorontwikkeling van hun instrument met betrekking tot de criteria:  
 
Criterium 1 Het instrument levert cliëntinformatie op individueel niveau. 
Criterium 2 De systematiek is ingebed in de zorgplancyclus. 
Criterium 3 Het instrument geeft zicht op ervaringen en concrete verbeterwensen van de 

individuele cliënt. Dataverzameling bij EMB-cliënten geschiedt aan de hand van het 
instrument door tenminste 2 personen, die elk vanuit een ander perspectief bij de 
cliënt betrokken zijn, bijvoorbeeld een naaste en een begeleider.  

Criterium 4 Gegevens kunnen (anoniem) worden geaggregeerd naar verschillende niveaus (team, 
afdeling/vestiging, organisatie). 

Criterium 5 Er zijn waarborgen voor continuïteit van de ontwikkeling wat betreft voortbestaan en 
doorontwikkeling. 

Criterium 6 Geëxpliciteerd is onder welke omstandigheden een instrument zinvol is, en onder 
welke voorwaarden het tot zijn recht komt. 

Criterium 7 Het instrument moet betrouwbare metingen opleveren. 
Criterium 8 Het betreft een valide instrument. 
 
 
2. Beoordeling 
Sinds de vorige beoordeling heeft u specifiek voor Ben ik Tevreden? Klein Kijken (BiT) geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden. De commissie kan zich voorstellen dat de ontwikkelingen zoals 
omschreven in uw rapportage voor Ben ik Tevreden? Gesprekslijst deels ook van toepassing zijn op 
Klein Kijken. Tegelijkertijd maakt de commissie zich zorgen als uw doorontwikkeling wordt vergeleken 
met die van andere instrumenten in categorie I, de uitgevoerde acties en de plannen (e-learning en 
opnieuw CoP bijeenkomst) zijn mager. We missen hoe Praktikon zich laat voeden door de 
wetenschap bij het doorontwikkelen van Klein Kijken.  

 
1 De commissie bestaat uit: 

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

Waarnemers zijn Peter Kruithof en Annemarie Peters-Bartraij, bureau VGN.   
De commissie wordt bijgestaan door dr. Roos Mesman, secretaris.  

 
2 Categorie I: Toegelaten tot de Waaier; iedere twee jaar een rapportage over de doorontwikkeling opleveren 
Categorie II: Toegelaten tot de Waaier, met ontwikkelopgave(n); iedere twee jaar een rapportage over de doorontwikkeling 
van alle criteria. Mogelijkheid om jaarlijks te rapporteren over de doorontwikkeling van de specifieke ontwikkelopgave(n) 
om kans te krijgen op toelating tot categorie I 
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De commissie wil benadrukken veel vertrouwen te hebben in uw activiteiten de afgelopen jaren en 
wil u graag aanmoedigen om meer aandacht te besteden aan deze variant om recht te doen aan de 
waarde van Klein Kijken binnen uw instrumentarium. Mocht het niveau van doorontwikkeling bij de 
volgende beoordeling opnieuw achterblijven, dan ziet de commissie zich genoodzaakt te adviseren 
tot plaatsing in categorie II met ontwikkelopgaven.   

Conclusie 
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument Ben ik Tevreden? Klein Kijken te behouden 
voor de Waaier 2023 t/m 2024, met de status categorie I. 

 
 

3. Toelichting 
 
Criterium 1 en 3 Individuele ervaringen en wensen 

In uw rapportage gaat u in op de vraag van de commissie over hoe begeleiders en 
cliëntvertegenwoordigers het observeren en de dialoog in combinatie met het invullen van een lijst 
met vaste items ervaren. Een bevinding is dat begeleiders en cliëntvertegenwoordigers het moeilijk 
vinden een inschatting te maken voor de cliënt. Zoals u zelf aangeeft, blijft het belangrijk om te 
waarderen vanuit het perspectief van de cliënt en daarom verwacht de commissie meer reflectie op 
deze bevinding. Wat vindt men moeilijk, bijvoorbeeld om in te schatten wat de cliënt zelf belangrijk 
vindt? Wat heeft dit mogelijk voor gevolgen voor de uitkomsten? En op welke wijze kunt u hierin 
ondersteunen met bijvoorbeeld training van begeleiders en cliëntvertegenwoordigers?  
 
In uw rapportage maakt u voldoende duidelijk welke initiatieven worden ondernomen om de 
cliëntvertegenwoordigers te stimuleren tot deelname. De commissie is nog wel benieuwd hoe 
effectief dit is en hoe vaak cliëntvertegenwoordigers deelnemen aan een BiT-gesprek. De commissie 
nodigt u graag uit om tijdens de Tweedaagse in 2023 wederom vertegenwoordigers uit een of 
meerdere zorgorganisaties die uw instrument gebruiken mee te nemen, zodat hierover van 
gedachten kan worden gewisseld.    
 
 
Criterium 2   Aansluiting bij de zorgplancyclus 

De commissie heeft begrip voor het feit dat organisaties zelf kiezen met welke frequentie Klein Kijken 
wordt ingezet. In uw toelichting van de wijze waarop de uitkomsten worden gebruikt in de zorg en 
ondersteuning is de formulering -wellicht onbedoeld- enigszins vrijblijvend. De commissie is 
benieuwd hoe de resultaten in de praktijk deel uitmaken van de zorgplancyclus en op welke wijze dit 
wordt ondersteund/gestimuleerd. Tijdens de Tweedaagse in 2023 gaat de commissie hierover graag 
met u en gebruikers in gesprek.  
 

 
Criterium 4   Aggregatie 

De commissie vraagt zich af waarom in de afgelopen jaren geen (door)ontwikkelingen op dit 
criterium hebben plaatsgevonden. In hoeverre wijkt de werkwijze af van die wordt gehanteerd bij de 
Gesprekslijst? 
 
 
Criterium 5   Continuïteit 

De commissie is positief over de continuïteit van het team dat binnen Praktikon aan Ben ik Tevreden? 
werkt. De doorontwikkeling van de variant Klein Kijken lijkt echter nagenoeg stil te staan. Ook zijn de 
afgelopen periode geen CoP bijeenkomsten voor deze variant georganiseerd.  
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De commissie wil u aanmoedigen om deze bijeenkomst in 2023 doorgang te laten vinden en dit 
contactmoment aan te grijpen om inspiratie op te doen voor een nieuwe impuls.  
U geeft aan dat 29 organisaties gebruik maken van het Ben ik Tevreden? instrumentarium. De 
commissie kan hieruit niet opmaken hoeveel gebruikers er zijn voor de variant Klein Kijken. 
 
 
Criterium 6   Voorwaarden voor gebruik 

De voorwaarden voor zinvol gebruik in het primair, secundair en tertiair proces zijn nu ook specifiek 
beschreven voor BiT Klein Kijken. De informatieplaat lijkt alleen van toepassing op de BiT 
Gesprekslijst en behoort dan niet in deze rapportage.  
 
 
Criterium 7 en 8  Betrouwbaarheid en Validiteit 

U geeft aan in 2024 of 2025 een nieuw onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit uit te 
voeren op de gereviseerde versie van de BiT Klein Kijken. Ook zal u hierbij de aandachtspunten van 
de commissie meenemen. De commissie verneemt t.z.t. graag de resultaten.  
  
 
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. Komende periode zal VGN een 
verbeterslag maken in de online informatievoorziening over de Waaier (o.a. vindbaarheid, soort 
informatie, links naar websites van ontwikkelaars). Zodra hier meer nieuws over is, ontvangt u 
bericht.  
 
Conform de nieuwe beoordelingscyclus, vindt in 2023 geen beoordeling van instrumenten in de 
Waaier 2023 t/m 2024 plaats. In plaats daarvan organiseert de commissie opnieuw een Tweedaagse 
voor een inhoudelijke verdieping met afzonderlijke ontwikkelaars en gebruikers van hun 
instrument.  Deze Tweedaagse zal plaatsvinden op maandag 9 en dinsdag 10 oktober 2023. Meer 

informatie over de exacte planning van uw gesprek op een van deze dagen, agendapunten en 
eventuele voorbereiding volgt nog.   
 

In 2023 is het overigens wel mogelijk om nieuwe instrumenten in te dienen. Vanwege de recente 
actualisatie van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg3 zal het format voor nieuwe instrumenten op 
een aantal tekstuele punten worden aangepast. Het vernieuwde document zal begin volgend jaar 
aan u worden verstrekt. Tot slot kunnen instrumenten in categorie II in 2023 optioneel rapporteren 
over de doorontwikkeling van de specifieke ontwikkelopgave(n) om kans te krijgen op toelating tot 
categorie I. 
 

 

3 Het vernieuwde Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg 2023-2028 (Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 | 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (vgn.nl) ) 

 

https://www.vgn.nl/kwaliteitskompas-gehandicaptenzorg-2023-2028
https://www.vgn.nl/kwaliteitskompas-gehandicaptenzorg-2023-2028

