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MEMO 

Van:   Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   Stichting POS NL 
Betreft:  Reactie op doorontwikkeling Personal Outcome Scale  
Datum:  9 december 2022 

 
 
1. Inleiding  
U heeft op 26 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 clientinformatie 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 
Uit uw rapportage blijkt dat op internationaal niveau wordt gewerkt aan (door)ontwikkelingen per 
thema met als beoogd resultaat een werkboek voor organisaties die met de POS werken. Zoals bij de 
vorige beoordeling in 2020 is aangegeven, blijft de commissie vooral benieuwd naar de concrete 
(door)ontwikkelingen voor en in de Nederlandse context. De commissie onderschrijft de solide 
wetenschappelijke, internationale basis van POS die een plaats in de Waaier rechtvaardigt. 
Tegelijkertijd maakt de commissie zich zorgen als uw doorontwikkeling wordt vergeleken met die van 
andere instrumenten in categorie I. Zo blijven herhaaldelijk gestelde vragen van de commissie 
onbeantwoord en lijken bepaalde ontwikkelingen weinig voortgang te hebben zonder een duidelijke 
toelichting. De commissie wil benadrukken veel vertrouwen te hebben in uw (inter)nationale 
samenwerking en wil u graag aanmoedigen om bij volgende beoordeling meer concrete output te 
delen en recht te doen aan de waarde van POS in de Nederlandse praktijk.  

 
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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Mocht dit opnieuw uitblijven, dan ziet de commissie zich genoodzaakt te adviseren tot plaatsing in 
categorie II met ontwikkelopgaven.  
 

Conclusie  
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument Personal Outcome Scale (POS) 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 2020 heeft de commissie verzocht om in deze beoordelingsronde meer inzicht te geven in de 
systematiek van het instrument. In uw rapportage biedt u hierover zeer beknopt informatie. De 
commissie heeft in de meegestuurde Handleiding POS 2015 (vertaling 2017) meer kunnen lezen over 
de procedures voor de scoring van items. Deze handleiding is inmiddels enkele jaren oud en met het 
oog op continue verbetering, vraagt de commissie zich af of ervaringen in de praktijk tot op heden 
nog geen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen.   
 
Inhoudelijk oogt de handleiding als een vrij technisch verhaal en is in vergelijking met andere 
cliëntervaringsinstrumenten voorzien van weinig ondersteunend beeldmateriaal en concrete 
voorbeelden. Wellicht wordt dit ondervangen tijdens de POS training, die gedegen overkomt met 
aandacht voor communicatievaardigheden van de interviewer (zoals niet sturende communicatie). 
Of door de ‘toolkit ondersteunende communicatiemiddelen bij interviews’ die de gebruikersgroep 
heeft ontwikkeld. De commissie blijft evenwel benieuwd naar ervaringen van gebruik van de POS in 
de praktijk en nodigt u graag uit om tijdens de Tweedaagse in 2023 wederom vertegenwoordigers uit 
een of meerdere zorgorganisaties die uw instrument gebruiken mee te nemen.   
 
Ten aanzien van mensen met EMB geeft u aan dat POS van toepassing is op deze doelgroep. Het 
standpunt van de commissie zoals de afgelopen jaren met u is gedeeld, is ongewijzigd: voor mensen 
met EMB zijn op die doelgroep toegesneden eigenstandige instrumenten nodig. Een verzoek tot 
opname in de Waaier van een instrument voor cliënten EMB verloopt overigens via de procedure 
voor nieuwe instrumenten. 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  Zorgplancyclus 

De documentatie van de resultaten van het POS interview in het ECD is positief. De commissie is 
benieuwd naar hoe het persoonsbeeld van de cliënt er concreet uit ziet, de wijze waarop dit de basis 
is voor de halfjaarlijkse evaluatie en het nieuwe ondersteuningsplan.  
 
 
Criterium 4  Aggregatie 

Uw rapportage biedt summier informatie over diverse aggregatiemogelijkheden. De commissie is 
benieuwd naar voorbeelden van rapportages die worden gemaakt van geaggregeerde data. Wat ziet 
de organisatie concreet per niveau? En wat gebeurt hiermee in de praktijk? In hoeverre is Stichting 
POS Nederland hierbij betrokken?  
 
Tijdens de vorige beoordeling heeft de commissie een vraag gesteld over het afstand nemen van de 
QinO tool en eventuele consequenties hiervan voor de gebruikers. U heeft deze vraag nog niet 
beantwoord.  
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U geeft aan dat de aggregatie van kwalitatieve data een uitdaging blijft. Zoals in 2020 aangegeven, 
heeft de commissie begrip voor de complexiteit van het analyseren en aggregeren van kwalitatieve 
data. Tegelijkertijd had de commissie meer concrete stappen verwacht op dit gebied. De commissie 
is dan ook benieuwd naar uw reflectie op mogelijkheden om het kwalitatieve aspect van uw aanpak 
te verstevigen. Wat was de reden van het stopzetten van tekst-mining? Wat zijn de beoogde 
resultaten van de samenwerking met Voices that Count (VTC). Zijn er nog alternatieve plannen op dit 
gebied? 
 
 

Criterium 5  Continuïteit 

De commissie onderschrijft de solide basis van het samenwerkingsverband Stichting POS Nederland 
en de research collaborative die gecoördineerd wordt vanuit de HOGENT. Tegelijkertijd blijft het 
aantal organisaties dat POS gebruikt nog beperkt en daardoor mogelijk kwetsbaar. De commissie is 
benieuwd naar uw activiteiten voor verdere verspreiding in de Nederlandse markt.  
 
In 2020 heeft u gerapporteerd over de internationale contactmomenten en plannen om mogelijk tot 
een POS 3.0 te komen. De commissie verneemt graag de actuele stand van zaken op dit punt. Hoe 
verhoudt het geplande POS werkboek zich met het voornemen voor POS 3.0? 
 
 
Criterium 6  Voorwaarden voor zinvol gebruik 

In uw vooruitblik 2022-2023 heeft de commissie met belangstelling gelezen over uw activiteiten 
gericht op het belang van de context waarbinnen gewerkt wordt aan het realiseren van Kwaliteit van 
Bestaan. De commissie verneemt graag tijdens de Tweedaagse in 2023 de stand van zaken van de 
opvolgacties. 
 
 
Criterium 7 en 8  Betrouwbaarheid en Validiteit 

In 2020 heeft de commissie ontwikkelaars aangemoedigd om na een grote revisie en/of na het door 
het eerst behalen van een bepaald minimumaantal afnames, een toetsing uit te voeren. Destijds was 
er (nog) geen recent onderzoek van POS in Nederland beschikbaar. U geeft in uw huidige rapportage 
aan dat er geen sprake is van een aanzienlijke mutatie en verwijst naar informatie over 
betrouwbaarheid en validiteit in de handleiding van de POS. Deze handleiding dateert inmiddels van 
2015 (vertaling in 2017). De commissie is benieuwd naar uw plannen voor en de realisatie van een 
(nieuw) onderzoek naar de psychometrische kenmerken van uw instrument, zodat opnieuw kan 
worden voldaan aan dit criterium.  
 
 
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

