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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:  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 II2. Aan de ontwikkelaars 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 
In uw rapportage biedt u een duidelijk overzicht van de ontwikkelingen die bij de vorige beoordeling 
actueel waren en de effecten hiervan in de praktijk. De commissie waardeert de systematische wijze 
waarop u met de verbeterpunten aan de slag bent gegaan. Ook is de doorontwikkeling van ‘Ik toon!’ 
opgenomen als speerpunt in de koers voor de komende jaren. De afgelopen jaren heeft u 
aantoonbaar meer aandacht besteedt aan deze variant als een origineel en onderscheidend 
instrument, inmiddels werken 14 organisaties met Ik toon. De commissie wil u aanmoedigen om dit 
door te zetten en zou dit graag vertaald zien in separate rapportages voor de afzonderlijke 
instrumenten met minder overlap aan informatie. Uw ontwikkelopgaven hebben betrekking op het 
doorontwikkelen van het instrument voor professionals in de praktijk evenals het verhelderen van 

 

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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hoe ‘Ik toon’ zich verhoudt tot andere methodieken. Hoewel deze aspecten nog steeds aandacht 
behoeven, heeft u voldoende stappen gezet om de opvolging via de reguliere doorontwikkeling van 
uw instrument te laten verlopen.    
 

Conclusie  
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument ‘Dit vind ik ervan! – Ik toon’ te behouden 
voor de Waaier 2023 t/m 2024, met de status categorie I. 

 
 
3. Toelichting  
 
Criterium 1 en 3  Individuele ervaringen en wensen 

Tijdens de vorige beoordelingsronde heeft de commissie gevraagd om inzicht te bieden in de 
effecten van de ontwikkelde hulpmiddelen rondom ‘Ik toon!’. De commissie is positief over de 
uitkomsten van de tests in de praktijk.  
 
 
Criterium 2   Aansluiting bij de zorgplancyclus 

De inbedding van ‘Ik toon!’ in de methodische cyclus heeft u duidelijk toegelicht.  
 
 
Criterium 4  Aggregatie  

In uw toelichting adresseert u de vraag van de commissie over het op metaniveau analyseren van de 
opbrengsten per thema, waarvoor dank.  
 
 
Criterium 5  Continuïteit 

De organisatie van ‘Dit vind ik ervan!’ biedt een stevige basis voor de continuïteit en 
doorontwikkeling van uw instrument. In vergelijking met uw vorige rapportage is er 1 organisatie 
extra genoemd die gebruik maakt van uw instrument (14 versus 13). Net als de vorige keer gaf u aan 
dat minstens 6 organisaties voornemens zijn om met ‘Ik toon!’ te starten. Het is goed om te zien dat 
er interesse is en 1 extra gebruiker. Het vergroten van de schaal, zal de doorontwikkeling ten goede 
komen.  
 
 
Criterium 6  Voorwaarden voor zinvol gebruik 

In de rapportage is dezelfde tekst opgenomen als voor uw instrument ‘Ik vertel en zie en vertel’. 
Hoewel de commissie zich kan voorstellen dat er overeenkomsten zijn, wil de commissie u graag 
aanmoedigen om een volgende keer expliciet te reflecteren op de specifieke voorwaarden voor en 
ervaringen met zinvol gebruik van ‘Ik toon’ in de praktijk, juist gezien de verschillende aanpak.  
 
 
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.  
 
4. Conclusie ontwikkelopgave  
De ontwikkelopgave voor ‘Dit vind ik ervan! – Ik toon’ had 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.  



Commissie van Deskundigen Bouwsteen 2 Platform DVIE ‘Ik Toon’  Najaar 2022 

3 

Uit uw rapportage kan de commissie opmaken dat er mooie stappen zijn gezet in de toerusting en 
communicatie (rondom het proces) van ‘Ik toon’, waarvoor complimenten.  
 
Bij de vorige beoordeling heeft de commissie aangegeven vooral benieuwd te zijn 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 de 
betrouwbare informatie op tafel en wanneer is wellicht een andere methodiek beter passend? Uit 
uw rapportage blijkt dat u deze analyse serieus heeft opgepakt. Door het trekken van conclusies uit 
de verschillende Boostplannen, tracht u ook de lokale omstandigheden te overstijgen, waarvoor 
complimenten. De nadruk ligt met name op de relatie tussen ‘Ik toon’ en de methodiek van LACCS 
(onder meer Het Goed Leven gesprek). De commissie heeft begrip voor deze focus, omdat LACCS bij 
de betreffende organisaties in gebruik is. Tegelijkertijd blijft de commissie ook benieuwd naar hoe ‘Ik 
toon’ zich verhoudt tot andere voor de doelgroep relevante methodieken bekend vanuit de 
wetenschap en die zorgaanbieders gebruiken. De commissie wil u adviseren de analyse te verbreden 
door ook andere begeleidingsmethodieken te betrekken en daarmee de meerwaarde van uw 
instrument nog beter te kunnen onderbouwen.  
 
Concluderend, bieden uw inspanningen voor de ontwikkelopgaven voldoende vertrouwen om de 
vorderingen hiermee als reguliere doorontwikkeling te blijven volgen vanuit de status categorie 1.           
 

  
5. 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

