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In het eerste deel van de bijeenkomst is gekeken naar de data die zijn aangeleverd. Er zijn beduidend 
meer data aangeleverd dan in 2019 en van bijna alle aanbieders is er informatie. Dit is een grote 
stijging ten opzichte van eerder. Helaas, door het ontbreken van veel data is er met alle informatie nog 
niet genoeg data om echt goede conclusies te kunnen trekken.  
 
Ter illustratie in 2019 waren er 898 regels en nu 2613 ingevuld 
 
De respons was bij ambulante jeugdhulp en jeugdhulp in het netwerk het hoogst.  
Bij de vraag Uitstroom Volgens plan en Uitstroom in Overeenstemming is stil gestaan. Deze twee 
invulvelden lijken op elkaar. Indien duidelijker omschreven kan worden wat er wordt bedoeld met deze 
vraag is het voor medewerkers ook beter in te vullen.  
 
Op basis van de (geringe) data kan er worden geconcludeerd dat clienten meer tevreden zijn over de 
dienstverlening van een aanbieder (7,7) dan de ouders/vertegenwoordiger (5,7) 
 
Cliënten die Ambulant of via het netwerk jeugdhulp hebben gekregen geven aan dat ze zonder hulp 
verder kunnen. Op de andere invulvelden wordt beduidend minder gescoord.  
Let wel dit gaat uiteindelijk nog maar over 195 respondenten! 
 
Afname problematiek wordt ook bevraagd. Daarbij zijn enige verbetering, sterke verbetering en 
stabilisatie de meest voorkomende antwoorden. Ook hierbij geldt dat met 127 resultaten we niet iets 
kunnen zeggen over het geheel van alle aanbieders.  
Daarbij komt dat het mogelijk het doel van een traject is om te komen tot stabilisatie. Waardoor het 
lastig is om dit invulveld goed te kunnen interpreteren.  
 
De mitsen en maren van de ingevulde velden maakt dat de data die is aangeleverd nog niet goed te 
duiden is. Het geeft een inkijkje in wat je met data kunt doen. Ook is er een crossover getoond, waarbij 
je door data te delen een hypothese kunt bouwen. Iets wat dan daarna verder onderzocht kan worden.  
 
Het doel van Resultaatsturing is om te komen tot een goed beeld van waar de kwaliteit van een 
aanbieder zit. Mogelijk dat het gebruikt kan worden om vanaf de toegang een goede doorverwijzing te 
doen. De best passende hulp op basis van verkregen data. Zover is het nu nog niet.  
 
Aanbieders geven aan dat zij steeds meer en beter zelf monitoren. Dat die monitorsystemen niet 1-op-
1 zijn over te zetten naar de uitvraag van de Zorgregio.  
De sleutel tot een hogere respons op de verschillende vragen ligt bij de medewerkers. Die moeten 
overtuigd worden van het nut van de uitvraag, van de reden en het waarom. Dat ligt bij de aanbieders 
om intern aandacht voor te vragen. Te laten zien wat je als organisatie doet en wat voor meerwaarde 
het heeft om mee te doen aan Resultaatsturing.  
 
Het idee wordt geopperd dat de Zorgregio de belangrijkste (3) doelen bepaald en daar de invulvelden 
van verplicht stelt. Dan moeten aanbieders zich daarop richten. Dan hebben we minder invulvelden, 
maar mogelijk wel beter gevulde invulvelden en kunnen we van daaruit verder uitbouwen de diepte of 
de breedte in.  
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Bijvoorbeeld het veld startdatum: met welke reden wordt deze uitgevraagd? Hoe belangrijk is deze 
vraag? Zijn alle vragen even belangrijk?  
 
Een zelfde vraag wordt neergelegd bij de aanbieders. Wat zou je zelf willen doen met het instrument 
Resultaatsturing? Wat wil je eruit halen en wat heb je dan te doen om te zorgen dat die data goed 
wordt ingevoerd?  
 
De Zorgregio wil zo dicht mogelijk bij de CBS uitvraag blijven om te zorgen dat aanbieders minder 
administratieve lasten ervaart. Dit wordt zeer gewaardeerd. De Zorgregio lijkt op dit moment voorop te 
lopen bij andere regio’s die ook Resultaatsturing hebben ingevoerd.  
Het feit dat voor een tweede maal een sessie wordt gehouden en de aanbieders ruimte krijgen om 
mee te denken wordt als zeer prettig ervaren.  
 
Zorgregio (Sjoerd en Ingrid) geven aan dat zij op enig moment de ontwikkelingen op Resultaatsturing 
met gemeenten moeten bespreken. Vooraf zal aan aanbieders bekend gemaakt worden wanneer het 
wordt besproken en wat er wordt besproken. Immers ook aanbieders spreken gemeenten, 
accountmanagers en bestuurders, dan is het prettig om te weten wat er rondom dit onderwerp bekend 
en besproken is.  
Hierop wordt het voorstel gedaan om gezamenlijk een presentatie te geven voor wethouders.  
Niet zozeer om in te gaan op de verkregen data, Om te laten zien welke vorderingen er zijn gemaakt 
en wat het toekomstperspectief is. Het voorstel wordt gedaan om in een kleine groep een plan van 
aanpak te maken (van zowel de aanbieders als aan de kant van de Zorgregio die samen komen) en 
deze te presenteren.  
 
Daarnaast is in de bijeenkomst nog gesproken over mogelijkheden om op landelijk niveau te 
vergelijken en aan te sluiten bij wat bijvoorbeeld het NJi mee bezig is.  
 
Ook de vraag hoe een goed clienttevredenheidsonderzoek uit te voeren, vooral in de jongere leeftijd 
of cliënten die dit zelf niet goed kunnen overbrengen.  
 


