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MEMO 

Van:   Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   Customeyes 
Betreft:  Reactie op doorontwikkeling Cliëntervaringsonderzoek  
Datum:  9 december 2022 

 
1. Inleiding  
U heeft op 27 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. 
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 
De commissie heeft door uw rapportage een goed beeld gekregen van de doorontwikkeling van uw 
instrument. Ook de openstaande vragen van de vorige beoordelingsronde in 2020 heeft u begin 
2021 adequaat beantwoord. Sindsdien zijn mooie stappen (in gang) gezet rondom maatwerk en de 
(technische) infrastructuur, zoals de bibliotheek met specifieke vragen, benchmarking, tekstanalyse 
en koppelingen tussen het cliëntervaringsinstrument en het cliëntdossier. Uw aanpak getuigt van 
een goede aansluiting bij de praktijk (die soms weerbarstig is) met aandacht voor gebruiksgemak en 
het optimaal faciliteren van de regierol van begeleiders.  
 

Conclusie 
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument Cliëntervaringsonderzoek te 
behouden voor de Waaier 2023 t/m 2024, met de status categorie I.  

 

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. 



Commissie van Deskundigen Bouwsteen 2 Customeyes   Najaar 2022 

2 

3. Toelichting   
 
Criterium 1 en 3  Individuele ervaringen en wensen 

In uw recente rapportage adresseert u het verzoek van de commissie tot reflectie op het vraagstuk 
rondom de verschillende contexten van een cliënt en het belang van een domein overstijgend beeld 
van cliëntervaringen. De commissie begrijpt uw streven naar een integraal beeld van cliënten en de 
praktijk die soms weerbarstig is, met organisaties die bepaalde leefdomeinen buiten beschouwing 
willen laten omdat ze er geen invloed op hebben. Tegelijkertijd vraagt de commissie zich af of het 
toevoegen van een afsluitende open vraag voldoende bijdraagt aan zo’n integraal beeld.  
 
De commissie is verder benieuwd naar de praktische uitwerking en resultaten van uw inspanningen 
om strikter te zijn in wat organisaties uit willen vragen. Dit raakt tevens criterium 6. De commissie 
nodigt u graag uit om tijdens de volgende Tweedaagse in 2023 wederom vertegenwoordigers uit 
een of meerdere zorgorganisaties die uw instrument gebruiken mee te nemen, zodat zij hierop 
vanuit hun perspectief kunnen reflecteren.  
 
De commissie is positief over uw inspanningen om een directe verbinding te ontwikkelen tussen 
individuele uitkomsten en het persoonlijk elektronisch cliënt dossier (ECD). Zoals u zelf terecht 
aangeeft, is het cliëntervaringsonderzoek hierdoor goed geïntegreerd in het primaire proces.  
 
Tot slot heeft de commissie een vraag over de doelgroepen die u heeft opgegeven in uw rapportage. 
Hierbij heeft u ‘alle doelgroepen’ aangevinkt, dat betekent ook ‘volwassenen met een ernstige 
verstandelijke beperking (EVB) of een ernstige meervoudige beperking (EMB)’. De commissie 
beschouwt EMB als een categorie mensen waarvoor toegesneden eigenstandige instrumenten nodig 
zijn. Er kan dus niet worden volstaan met alleen een andere wijze van afnemen. Met uw indiening 
van de EMB Netwerkanalyse vorig jaar, kan de commissie opmaken dat u zich kan vinden in dit 
uitgangspunt. Evenals voorgaande jaren zal bij publicatie van de Waaier op de website van VGN de 
doelgroep EMB niet worden vermeld bij uw instrument.     
 
 
Criterium 2  Aansluiting bij de zorgplancyclus 

In uw rapportage biedt u inzicht in de wijze waarop wordt kan worden aangesloten bij de 
zorgplancyclus. De commissie kan zich vinden in de regierol die bij de begeleider wordt belegd en uw 
ondersteuning bij dit proces. Tijdens de Tweedaagse in 2023 gaat de commissie graag met u en 
gebruikers in gesprek over de invulling van deze rollen in de praktijk.  
 
 
Criterium 4  Aggregatie 

Begin 2021 heeft u op verzoek van de commissie aanvullende informatie aangeboden met 
betrekking tot de weergave van open antwoorden op diverse niveaus, waarvoor dank.  
 
In uw recente rapportage adresseert u de vraag van de commissie hoe vaak in de praktijk gebruik 
wordt gemaakt van benchmarking en vergelijkingen inclusief concrete voorbeelden hoe dit heeft 
bijgedragen aan de verbetering van zorgpraktijk. De commissie is onder de indruk van de uitgebreide 
(technische) mogelijkheden voor interne en externe benchmarks en het ontsluiten van de resultaten 
op verschillende niveaus afgezet in de tijd die standaard onderdeel zijn van de rapportages. In 
combinatie met de ‘Leer en Verbeterworkshop’ ondersteunt u teams om aan de slag te gaan met de 
verbeterpunten. Tijdens de volgende Tweedaagse in 2023 hoort de commissie graag meer over de 
ervaringen van gebruikers met de geboden mogelijkheden. De commissie is benieuwd hoe men in de 
praktijk omgaat met de vele mogelijkheden en omvangrijke data: hoe wordt het gebruikt en welke 
keuzes maakt men hierin?   
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Hoe voorkom je dat het overzicht verloren gaat met alle mogelijkheden van de verschillende filters? 
Ook zijn we dan benieuwd naar uw voortgang met de tekstanalyse op open antwoorden. 
 
U heeft in uw rapportage aandacht besteed aan de vraag van de commissie hoe vaak opgedane 
inzichten uit het bijeenbrengen van data uit onderzoek naar medewerkers- en clientervaringen als 
input worden gebruikt voor het verbeteren van de zorg. De commissie heeft begrip voor het 
beperkte gebruik van de module door strikte eisen rondom privacywetgeving. Betekent dit dat deze 
koppeling niet langer wordt aangeboden en doorontwikkeld? 
 
 
Criterium 5  Continuïteit 

De continuïteit van de doorontwikkeling en het voortbestaan van uw instrument zijn adequaat 
geborgd.   
 
 
Criterium 6  Voorwaarden voor zinvol gebruik 

De commissie waardeert uw aandacht voor gebruiksgemak als belangrijke randvoorwaarde bij 
adoptie van een (nieuwe) werkwijze. In de beantwoording van aanvullende vragen vanuit de 
commissie, gaf u aan dat er op het vlak van het ondersteunen van de invulling van de 
randvoorwaarden nog steeds veel te winnen is. Tevens deelde u de wens om hierover- samen met 
gebruikers van uw instrument- van gedachten te wisselen met de commissie. Graag bieden wij deze 
mogelijkheid tijdens de Tweedaagse in 2023.  
 
 
Criterium 7 en 8 Betrouwbaarheid en Validiteit 

In uw rapportage adresseert u de oproep van de commissie tot meer reflectie op de verkregen 
resultaten uit de toetsing van de betrouwbaarheid en validiteit van uw instrument. Concreet: uit de 
factoranalyses kwamen bijvoorbeeld 3 factoren terug en hieraan worden geen conclusies 
verbonden. Wat betekenen deze resultaten voor de vragenlijst? U biedt een heldere toelichting van 
de wijze waarop u de geconstateerde factoren terug laat komen in de rapportages in de zes 
rubrieken van uw rapportage, waarvoor dank.  
 
In de vooruitblik 2022-2023 geeft u aan op zoek te gaan naar verbetering van de analyses door het 
aanpassen naar een 5-puntsschaal voor cliënten. De commissie is benieuwd of deze revisie 
aanleiding geeft tot een nieuwe toetsing van de betrouwbaarheid en validiteit van uw instrument.   
 
 
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.   
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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

