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MEMO 

Van:   Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   Landmerc B.V., Landzijde, Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) en 

Resultaatmeetexpert (RME) 
Betreft:  Reactie op aanvraag Vanzelfsprekend 
Datum:  9 december 2022 

 
 
1. Inleiding  
U heeft op 26 augustus 2022 een nieuw instrument ingediend. Bij deze ontvangt u de reactie van de 
commissie van deskundigen1. 
 
Voor nieuw ingediende instrumenten hanteert de commissie volgens de kaders van de VGN een 
extra criterium. Het nieuwe instrument moet meerwaarde hebben ten opzichte van de huidige 
instrumenten in de Waaier, hetgeen betekent dat het: 

a. Concreter en beter dan tot nu toe toegesneden is op een specifieke doelgroep en 
b. op een andere wijze ervaringen van cliënten ophaalt dan het geval is bij instrumenten in de 

Waaier tot nu toe.    
 
 
2. Beoordeling  
De commissie waardeert het dat u Vanzelfsprekend opnieuw heeft ingediend voor opname in de 
Waaier. Sinds de vorige keer zijn diverse verbeteringen gerealiseerd, waarvoor complimenten. Het 
resultaat is een mooi instrument voor een doelgroep voor wie nog geen specifiek instrument in de 
Waaier beschikbaar was. Hiermee voorziet u in een behoefte van de Zorglandbouw in lijn met het 
recent verschenen Kwaliteitskader voor deze sector. De meerwaarde van uw instrument ten opzichte 
van andere instrumenten in de Waaier is dan ook overtuigend. De commissie ziet nog 
ontwikkelopgaven in de inhoudelijke doorontwikkeling en de criteria betrouwbaarheid en validiteit. 
Uw aanpak tot op heden biedt voldoende vertrouwen om het bestuur VGN te adviseren om 
Vanzelfsprekend om te nemen in de Waaier.   
 

Conclusie 
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument Vanzelfsprekend op te nemen in de Waaier 
2023 t/m 2024 in categorie II2. 

 
 
 
 
 
 

 

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 en 3 Zicht op individuele ervaringen en wensen  

 
De commissie is positief over de zorgvuldige wijze waarop de vragenlijsten tot stand zijn gekomen. 
Het getuigt van een goede aansluiting bij en kennis van de sector. Door uw uitgebreide documentatie 
is het proces van de afgelopen jaren goed te volgen, waarvoor dank. Uit de documenten blijkt een 
aansluiting bij de theorie over subjective experienced health zoals beschreven in het artikel van 
Bloem en Stalpers (2011). 
 
Uw sectorspecifieke instrument is gericht op meerdere doelgroepen voor dagbesteding en 
(woon)begeleiding op zorgboerderijen. Hiermee voorziet u in een behoefte om resultaten en 
tevredenheid in de Zorglandbouw op een passende manier te meten. De individuele ervaringen en 
wensen worden verzameld vanuit een theoretisch model dat goed aansluit bij de praktijk van 
zorgboerderijen. De commissie kan zich ook goed voorstellen dat de systematiek van een intake 
(nulmeting), evaluatie- en vertrekvragenlijst zinvol is in deze context. Vanuit het uitgangspunt van 
zoveel mogelijk eigen regie over het herstelproces scoort de deelnemer zelf wat zijn/haar belangrijke 
doelen voor deelname zijn en hoe de effecten op deze doelen worden ervaren. De resultaten vormen 
vervolgens een leidraad voor het handelen, zowel van de deelnemer zelf als van de begeleider(s). 
Indien de deelnemers de lijst zelf niet willen of kunnen invullen is voorzien in de mogelijkheid dat een 
naastbetrokkene de vragenlijst invult namens de deelnemer. Dit laatste is ook in lijn met de 
uitgangspunten voor het ophalen van ervaringen in het Kwaliteitskader Zorglandbouw (juni 2022).   
 
U heeft aangegeven dat Vanzelfsprekend voor alle doelgroepen van toepassing is. Bij de toelichting 
geeft u het volgende aan: “dagbesteding op een zorgboerderij wordt voor de doelgroepen, zoals bij 
de Waaier genoemd als EMB en visueel beperkt, weinig tot geheel niet voorgeschreven of 
aangevraagd”. 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. Bij publicatie van de Waaier op de website van VGN zal de doelgroep EMB daarom niet 
worden vermeld bij uw instrument.   
 
Op basis van een indeling in doelgroepen op grond van leeftijd, woonsituatie en cognitieve beperking 
zijn er twee versies van de intakelijst (3 domeinen). Voor de evaluatievragenlijst (7 domeinen) zijn 
acht versies beschikbaar en de vertrekvragenlijst (3 domeinen) is voor alle doelgroepen gelijk. 
Hoewel de commissie zich kan voorstellen dat de diverse doelgroepen een verschillende aanpak 
vragen, is het voor de Waaier (en de organisaties die daar gebruik van maken) belangrijk dat duidelijk 
is waaruit het instrument precies bestaat (basisversie) en wat de verschillende keuzemogelijkheden 
zijn. Wat zijn bijvoorbeeld de vragen in de Lightversie die u heeft ontwikkeld voor kinderen onder de 
12 jaar en voor mensen met een cognitieve beperking. Deze vragenlijsten zijn korter en er is geen 
variant voor vertrek opgenomen (hoewel u elders aangeeft dat de vertrekvragenlijst voor alle 
doelgroepen gelijk is).  
 
Hoewel u een korte toelichting geeft over de totstandkoming, blijft de commissie benieuwd naar 
welke keuzes zijn gemaakt in bijvoorbeeld het weglaten van vragen en waarom. Om de benodigde 
duidelijkheid te verkrijgen, ziet de commissie een ontwikkelopgave in de inhoudelijke onderbouwing 
van de verschillende versies. Concreet zou een visueel overzicht van alle versies met de verschillen in 
inhoud en doelgroepen helpend kunnen zijn. Ook hebben keuzes die u maakt voor verschillende 
versies invloed op de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijsten, zie criterium 7 en 8.   
 
De commissie heeft de vragenlijsten doorlopen en is positief over de opbouw en visuele weergave 
van de antwoordmogelijkheden en rapportages. De formulering van een aantal items roept wel 
enkele vragen op.  
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Zoals bij de items “Ik voel me zekerder over mijn woonsituatie” of “Ik maak me minder zorgen over 
geld”. Hierbij lijkt te worden uitgegaan van een situatie waarin de deelnemer blijkbaar 
onzeker/minder zeker was over de woonsituatie en zich zorgen maakt over geld. Dit hoeft echter niet 
altijd het geval te zijn. Wellicht komt deze formulering voort uit de focus op effecten van de doelen 
van de deelnemer en/of verandert de formulering op basis van eerder gegeven antwoorden. De 
commissie verneemt graag uw reflectie op dit punt en het overwegen van een meer neutrale 
formulering.   
 
Tot slot is een belangrijk uitgangspunt van de Waaier dat geen sprake kan zijn van anoniem afnemen 
om de resultaten op het niveau van de cliënt/deelnemer te kunnen gebruiken voor optimale zorg en 
ondersteuning. In het Kwaliteitskader Zorglandbouw (juni 2022) staat beschreven dat het voor 
deelnemers en betrokkenen spannend kan zijn om zich uit te spreken en dat het anoniem 
deelnemen kan bijdragen aan veiligheid in deze context. Aan het einde van uw vragenlijsten wordt 
dan ook de mogelijkheid geboden om de gegevens wel of niet te delen met de boer(in) of de 
verantwoordelijke medewerker. In bijlage 12 biedt u een gedetailleerd overzicht van wat er met de 
gegevens gebeurt en het borgen van de anonimiteit bij de verwerking van gegevens. De commissie 
waardeert de aandacht voor de eigen regie en veiligheid van de deelnemer op dit vlak. Tegelijkertijd 
is de commissie benieuwd hoe vaak in de praktijk wordt gekozen voor het niet delen van de 
resultaten en welke acties worden ingezet om delen te stimuleren.  
 
 
Criterium 2  Inbedding in zorgplancyclus  

De jaarlijkse Vanzelfsprekend evaluatievragenlijst wordt aangeboden voorafgaand aan een gesprek 
tussen deelnemer en begeleiding. De deelnemer kan de eigen rapportage in PDF meenemen naar het 
gesprek. Uit de interviews met drie clusters van zorgboerderijen blijkt dat Vanzelfsprekend als een 
essentieel onderdeel van de zorgplancyclus van de deelnemers wordt gezien (bijlage 9). De 
commissie is nog wel benieuwd naar de wijze waarop de resultaten in het gesprek tussen deelnemer 
en begeleider worden meegenomen (zie ook criterium 6). De commissie gaat graag tijdens de 
Tweedaagse in 2023 met u en een aantal gebruikers van uw instrument in gesprek over de 
ervaringen in de praktijk.  
 
 
Criterium 4  Aggregatie  

Aggregatie naar verschillende niveaus is mogelijk binnen het Zilliz-systeem. Jaarlijks wordt een 
basisrapportage afgeleverd aan de zorgboerderij en de clusters met de resultaten van het afgelopen 
jaar. De commissie waardeert het dat de regie voor het benchmarken bij de zorgondernemer ligt en 
het cluster geen toegang heeft tot resultaten van individuele zorgboerderijen.  
 
In bijlage 5 is te lezen hoe analyse van de kwalitatieve resultaten uit de evaluatievragenlijsten heeft 
plaatsgevonden op landelijk niveau (Federatie Zorg en Landbouw als opdrachtgever). Hierbij zijn 
opmerkingen geordend naar hoofdcategorieën en weergegeven in wordclouds. Uit bijlage 8 
(jaarrapportage van een cluster) blijkt dat de resultaten van de open velden (tekst) niet worden 
opgenomen in de geautomatiseerde rapportage. Hiervoor geeft u de volgende redenen: “Dit doen 
we wegens een risico voor het kunnen garanderen van de anonimiteit, maar ook omdat de teksten in 
veel gevallen niet tot moeilijk te duiden zijn buiten het directe kader van die ingevulde vragenlijst”. 
Indien gewenst kan een aanvullende rapportage bij Resultaat Meetgroep worden aangevraagd. De 
commissie is benieuwd hoe vaak hiervan gebruik wordt gemaakt, hoe de analyse van de open 
antwoorden in een aanvullende rapportage eruit ziet en hoe zorgboerderijen/ clusters die geen 
gebruik maken van deze mogelijkheid relevante informatie uit de open antwoorden destilleren.  
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Criterium 5  Continuïteit  

Bij uw toelichting van dit criterium focust u op softwareontwikkelaar Landmerc BV. Vanzelfsprekend 
is echter ontwikkeld vanuit een samenwerkingsverband van Landmerc B.V., Landzijde, 
Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) en Resultaatmeetexpert (RME). De commissie is benieuwd 
hoe deze samenwerking is vormgegeven. Ook noemt u een projectoverleg bestaande uit de vier 
samenwerkingspartners, de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ), Zorgboeren Zuid-Holland (ZBZH) en 
Boer&Zorg. Bij de toelichting van criterium 6 omschrijft u dat zij de (door)ontwikkeling van het 
instrument aansturen. De commissie is benieuwd hoe deze rol in de praktijk wordt ingevuld met 
concrete voorbeelden van adviezen/besluiten die zijn genomen.  
 
Uit uw documentatie valt op te maken dat 324 zorgboerderijen zijn aangesloten bij Vanzelfsprekend. 
Dat is een indrukwekkend aantal dat de opbouw van ervaringen en data voor verdere 
doorontwikkeling ten goede zal komen.  
 
 
Criterium 6  Voorwaarden voor gebruik 

Uw instrument is duidelijk gericht op een specifieke sector en sluit ook aan bij het proces van 
kwaliteitsverbetering door zorgondernemers. In bijlage 3 zijn de algemene voorwaarden van 
Landmerc opgenomen. De Leaflet in bijlage 4 geeft kort weer wat Vanzelfsprekend inhoudt en welke 
diensten kunnen worden afgenomen. Uit bijlage 9 blijkt dat u actief ervaringen ophaalt in de praktijk 
over de wijze waarop uw instrument wordt gebruikt. De commissie zou echter graag wat meer 
inzicht willen krijgen in de toerusting van en voorwaarden voor gebruikers om het instrument 
optimaal in te zetten. De commissie beschouwt dit als een onderdeel van de ontwikkelopgave 
rondom inhoudelijke doorontwikkeling. Hoe worden begeleiders en deelnemers toegerust in het 
voeren van een waardevol gesprek op basis van de resultaten van de vragenlijsten? Zijn er naast de 
rapportages van de ingevulde vragenlijst hulpmiddelen om de antwoorden te vertalen in 
verbeteracties en/of nieuwe doelen? Worden bijvoorbeeld instructies of trainingen aangeboden? In 
hoeverre worden zorgondernemers ondersteund bij het interpreteren van de rapportages en de 
vertaling in concrete verbeteringen?  
 
Tijdens de Tweedaagse in 2023 gaat de commissie graag in gesprek met u en gebruikers van uw 
instrument over dit criterium in de praktijk. 
 
 
Criterium 7 en 8 Betrouwbaarheid en Validiteit 

U heeft beschreven dat het bepalen van de ecologische validiteit onderdeel uitmaakte van het 
herontwerp van Vanzelfsprekend. Op basis van raadpleging van en testen door deelnemers (via een 
focusgroep en online) zijn de vragenlijsten aangepast. De commissie neemt aan dat dit proces in 
grote mate de inhoud van de huidige vragenlijsten heeft bepaald. Vandaar dat de commissie graag 
wat meer inzicht willen krijgen in de opzet van deze focusgroep: selectie van de deelnemers, 
informatie die is voorgelegd/ vooraf verspreid, vragen die zijn gesteld, (een samenvatting van/ 
verslag van) de input die is geleverd en de uiteindelijke conclusies die hieruit zijn getrokken voor de 
inhoud van het instrument.   
 
In bijlage 2 (artikel van Bergsma et al. uit 2019) heeft de commissie met belangstelling 
kennisgenomen van de eerste resultaten van Vanzelfsprekend. In het artikel staat ook beschreven 
dat er geen statistische toets op de vragen heeft plaatsgevonden, geen factoranalyse is uitgevoerd 
en geen validering door vergelijking met andere lijsten. Vervolgens wordt vermeld dat dit nog wel 
moet gebeuren.  



Commissie van Deskundigen Bouwsteen 2  Landmerc/Landzijde/SZZ/RME-Vanzelfsprekend   Najaar 2022 

5 

De commissie heeft deze statistische toets nog niet aangetroffen in uw documentatie en zou u willen 
aanmoedigen om dit alsnog op te pakken (zie ook de ontwikkelopgave later in deze paragraaf). 
Gezien deze constatering kan niet worden gesteld dat het huidig niveau van betrouwbaar en valide 
meten voor langere tijd is gegarandeerd (p. 6 format voor indiening). 
 
In bijlage 2 geeft u aan niet te streven naar een standaardisering van het meetinstrument. Als reden 
noemt u dat is gebleken dat er voortdurend zoveel verandert in de financiering, de maatschappelijke 
context en ook op de boerderijen zelf, dat de mogelijkheid om aanpassingen te maken en flexibel te 
zijn belangrijker is dan standaardisering. Ook in uw toelichting bij dit criterium: “extra vragen of 
taalaanpassingen vanuit voortschrijdend inzicht kunnen toegevoegd worden zonder de systematiek 
en daarmee het valide en betrouwbaar meten te verzwakken”. Hoewel de commissie begrip heeft 
voor de behoefte aan maatwerk en flexibiliteit, is enige mate van standaardisering noodzakelijk voor 
een betrouwbaar en valide instrument. Ook moedigt de commissie ontwikkelaars aan om bij 
aanzienlijke mutaties (opnieuw) statistische toetsing uit te voeren.  
 
Concluderend ziet de commissie nog een ontwikkelopgave voor een uitgebreide toetsing van de 
betrouwbaarheid en validiteit, zoals vereist van instrumenten in de Waaier. In het format heeft u 
aangegeven aan deze criteria te voldoen. De commissie zou uw situatie eerder als ‘in ontwikkeling’ 
kwalificeren. En dat is ook begrijpelijk voor het ontwikkelstadium waarin uw instrument verkeerd. De 
afgelopen jaren zijn grote stappen gemaakt in het ontwerp en in de praktijk brengen van de 
vragenlijsten. De commissie kan zich dan ook vinden in uw uitspraak dat “Vanzelfsprekend géén 
instrument is dat zich nog in de praktijk moet bewijzen”. Tegelijkertijd kan de commissie op basis van 
de nu aangeleverde documentatie niet meegaan in uw conclusie dat “het huidige niveau van 
betrouwbaar en valide meten is voor langere periode gegarandeerd”. Uw aanpak tot op heden en 
een snel groeiende dataset bieden voldoende vertrouwen dat u deze ontwikkelopgave adequaat zal 
oppakken.  
 
De commissie verzoekt u om in 2023 een start te maken met een toetsing van betrouwbaarheid en 
validiteit en tijdens de beoordeling in 2024 een rapportage hierover te kunnen opleveren. Hierbij 
willen wij u graag wijzen op de adviezen in bijlage 1 van het rapportageformat voor indiening van 
nieuwe instrumenten uit 2022.  
 
 
Extra criterium   Meerwaarde 

De commissie is overtuigd van de meerwaarde van uw instrument ten opzichte van bestaande 
instrumenten in de Waaier. Vanzelfsprekend richt zich op een specifieke sector waarvoor tot op 
heden nog geen instrument beschikbaar was. Door de nauwe aansluiting met de praktijk van 
Zorglandbouw zijn het gehanteerde theoretisch kader, de hieruit voortvloeiende items en de wijze 
van afnemen (3 meetmomenten) onderscheidend. Het instrument biedt bovendien een mooie 
kruisbestuiving tussen concrete uitvoering van de Kwaliteitskaders van de Gehandicaptenzorg en 
Zorglandbouw.  
 
 
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.  
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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

