
Commissie van Deskundigen Bouwsteen 2  LSR- Cliënten over Kwaliteit (CoK)  Najaar 2022 

1 

MEMO 

Van:   Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   LSR 
Betreft:  Reactie op doorontwikkeling Cliënten over Kwaliteit  
Datum:  9 december 2022 

 
 
1. Inleiding  
U heeft op 25 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 
Sinds de vorige beoordelingsronde in 2020 heeft u diverse ontwikkelingen in gang gezet om uw 
instrument en het gebruik ervan in de praktijk verder te verbeteren. De aangeleverde documenten 
getuigen van een gedegen aanpak en ondersteunend materiaal voor uw gebruikers, waarvoor 
complimenten. De commissie is benieuwd hoe de reeds ingezette en geplande activiteiten gestalte 
zullen krijgen.  
 

Conclusie 
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument Cliënten over Kwaliteit 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. 
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3. Toelichting 
 
Criterium 1  Cliëntinformatie op individueel niveau 

In uw rapportage reflecteert u op de vragen van de commissie met betrekking tot wat als de basis 
van het instrument kan worden beschouwd en de richting van de doorontwikkeling. Uw antwoorden 
getuigen van een duidelijk vertrekpunt en een focus op continue verbetering. De commissie is 
positief over uw inspanningen gericht op het kwalitatieve deel van uw instrumentarium.  
 
De commissie vraagt zich af of de aandacht die de ontwikkeling van CoK-EMB vraagt, nu uw 
overweging is om de ontwikkelinspanning van de verwantenvragenlijst wat op te schorten? 
 
Bij de toekomstplannen voor 2022-2024 geeft u aan de mogelijkheid voor verdiepend onderzoek 
naar thema’s zoals eenzaamheid, groepssfeer, veiligheid en samenwerking te verkennen. Indien dit 
inderdaad tot aanvullende modules bij CoK zal leiden, is de commissie benieuwd naar de wijze 
waarop dit in relatie tot uw instrument gestalte krijgt.  
 
 
Criterium 2   Aansluiting bij de zorgplancyclus 

U biedt een heldere samenvatting van de wijze waarop u zorgorganisaties adviseert en ondersteunt 
bij de inbedding van de resultaten in de ondersteuningsplancyclus, waarvoor dank. Hieruit blijkt dat u 
oog heeft voor de lokale context en zich inspant om uw instrumentarium een logisch onderdeel te 
laten zijn van de jaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan. De commissie is benieuwd naar het 
aantal zorgorganisaties dat voor deze frequentie opteert.   
 
De commissie nodigt u graag uit om tijdens de Tweedaagse in 2023 vertegenwoordigers uit een of 
meerdere zorgorganisaties die uw instrument gebruiken mee te nemen, zodat dit criterium ook 
vanuit hun perspectief kan worden belicht.  
 
 
Criterium 3  Individuele ervaringen en wensen voor verbetering 

De commissie waardeert uw inzet om het opstellen van nieuwe doelen te vergemakkelijken door het 
mogelijk maken van een toelichting bij elke gesloten vraag. De commissie is benieuwd hoe vaak van 
deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt in de praktijk. 
 
De reactie op de doorontwikkeling van het vorig jaar toegelaten CoK-EMB wordt in een separaat 
document met u gedeeld. De commissie waardeert uw aandacht voor de werkwijze waarbij CoK en 
CoK-EMB worden gecombineerd in zorgorganisaties. 
 
 
Criterium 4  Aggregatie 

De commissie heeft in 2020 verzocht om in een volgende rapportage aan te geven wat de ervaringen 
in de praktijk zijn met de aggregatie van de resultaten van uw instrument. Uw antwoord is summier 
en vrij algemeen geformuleerd. De bijgeleverde documenten bieden meer informatie over de 
rapportagemogelijkheden, zoals infographics alsmede de training en handleiding teamreflectie. De 
commissie gaat graag tijdens de Tweedaagse in 2023 in gesprek met vertegenwoordigers uit een of 
meerdere zorgorganisaties die uw instrument gebruiken over concrete voorbeelden uit de praktijk.   
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Criterium 5  Continuïteit 

U heeft inzicht geboden in de bijeenkomsten en adviezen van de CoK-adviescommissie van 
wetenschappers, waarvoor dank. We zijn benieuwd tot welke veranderingen hun adviezen hebben 
geleid. 
 
 
Criterium 6   Voorwaarden voor zinvol gebruik 

Uit uw rapportage blijkt dat u een duidelijk beeld heeft bij de voorwaarden van succesvolle 
implementatie van uw instrumentarium en zich inspant om deze bij gebruikers te waarborgen. Een 
startoverleg, periodiek contact tijdens een onderzoek om de ondersteuning eventueel bij te stellen 
en een evaluatievragenlijst achteraf zijn hierin belangrijke interventies. De commissie is positief over 
de wijze waarop u stimuleert dat de cliëntenraad als partner bij de cliëntenraadpleging en het 
verbeterplan wordt meegenomen.  
 
De commissie waardeert dat u naast de organisatorische randvoorwaarden en benodigde 
tijdsinvestering ook aandacht heeft voor de houding en visie van medewerkers in dialoog met 
cliënten. De commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van de instructie en E-learning die in 
uw documenten staan toegelicht. U geeft hierbij aan dat LSR een aantal interviews observeert en op 
basis van de resultaten begeleiders waar nodig bijstuurt of bijschoolt. De commissie is benieuwd 
naar zowel de sterke punten als mogelijke aandachtspunten die hieruit naar voren komen. En in 
hoeverre deze aanleiding geven tot aanpassing van uw methodieken. Ook zijn we benieuwd naar de 
inhoud van de E-learning. 
 
 
Criterium 7 en 8 Betrouwbaarheid en validiteit 

In de beoordeling van 2020 heeft de commissie vragen gesteld over het zo veel als mogelijk zelf 
invullen van de vragenlijst door de cliënt als basis voor een dialoog. In uw beantwoording benadrukt 
u het belang van de eigen regie en keuze van de cliënt in dit proces. U gaat echter niet in op het 
tweede deel van de vraag vanuit de commissie over het verschil in betrouwbaarheidsscore tussen 
het zelf invullen van de vragenlijst vergeleken met het invullen door een begeleider of andere 
medewerker van de zorginstelling. Graag verneemt de commissie uw reflectie op enerzijds het 
borgen van de eigen regie en keuze van de cliënt en anderzijds het verkrijgen van betrouwbare 
resultaten.  

De commissie is tevens benieuwd naar de resultaten van de pilot met betrekking tot het invoegen 
van vragen met betrekking tot non-respons.  

Tot slot, in uw rapportage geeft u aan dat naar aanleiding van het advies van de UvA en de 
adviescommissie in 2024 opnieuw een toetsing op betrouwbaarheid en validiteit zal plaatsvinden. De 
commissie ziet de resultaten graag tegemoet in uw rapportage over de doorontwikkeling van uw 
instrument in 2024. De commissie attendeert u graag op de adviezen die in 2020 zijn gedeeld evenals 
in de bijlage van de rapportage doorontwikkeling 2022.  
 
 
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.  
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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

