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Inleiding 

Jeugdformaat werkt al jaren met structurele effectmetingen; we registreren bij een groot aantal 

hulpvormen standaard gegevens die inzicht geven in de resultaten van de hulp, met als doel de 

jeugdhulpverlening te kunnen verbeteren en verantwoording af te kunnen leggen over wat 

Jeugdformaat doet. Er wordt gemeten op de volgende ‘outcome indicatoren’: 

 

o Uitval  (reden beëindiging) 

o Doelrealisatie  

o Clienttevredenheid  

o Perspectiefrealisatie  

 

Naast bovengenoemde aspecten die aan het eind van de hulp gemeten worden, monitoren we ook 

tijdens de hulp bij een aantal hulpvormen elementen van het hulpverleningsproces, ter ondersteuning 

van de kwaliteit van de hulp, zoals de daghulpmonitor bij leerkrachten, de logeerhuismonitor of 

procesevaluaties en evaluaties individuele tussentrajecten Ouderschap Blijft. Soms voeren we een 

half jaar tot een jaar na afsluiten van de hulp follow up onderzoek uit bij een steekproef van oud-

cliënten. In 2019 gebeurde dit bijvoorbeeld met een Follow Up onderzoek bij oud cliënten van 

Onderwijs Jeugdzorg.  

 

In dit verslag vindt u de resultaten op de outcome indicatoren van de in 2019 afgesloten hulp. De 

resultaten op de meer kwalitatieve metingen zijn in afzonderlijke rapporten beschreven en  

op te vragen. Deze zijn met betrokkenen besproken in Effectiviteitscirkels en als input gebruikt voor 

verbeterplannen.  

 

Binnen de hulp waar we registreren op outcome indicatoren, zijn in 2019 in totaal 3367 zorgprogramma’s 

afgesloten. In diagram 1 is weergegeven om welke hulpvormen het gaat. 

  

Soms worden meerdere zorgprogramma’s na elkaar doorlopen door 1 jeugdige of gezin, dit noemen we 

een traject. Een traject kan dus bestaan uit een of meerdere aaneengeschakelde zorgprogramma’s, 

met een maximale tussenperiode van 6 maanden1.  Wanneer we kijken naar de zorgprogramma’s 

waarbij we meten op een aantal standaard prestatie-indicatoren zijn er in 2019 1177 trajecten 

afgesloten.  

 

De overall resultaten presenteren we op trajectniveau (dus hoe staat het ervoor aan het eind van een 

traject). Om zorgprogramma’s te kunnen vergelijken met elkaar, presenteren we de resultaten daarnaast 

ook gedifferentieerd naar zorgprogramma. Dit zijn dan resultaten op programmaniveau, dus gemeten 

aan het eind van een zorgprogramma. 

 

 

 

                                                      
 

1 NB: Enkele zorgprogramma’s (Ouderschap Blijft, ASH) zijn uitgesloten in de berekening van trajecten omdat 
daar op minder standaard onderdelen worden geregistreerd. 
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Diagram 1 Aantallen in 2019 afgesloten zorgprogramma’s  
 

 

Let wel: in dit overzicht zijn alleen programma’s opgenomen waarbij we standaard registreren op de 

prestatie-indicatoren voor outcome, en alleen wanneer en programma als hoofdvorm van hulp is 

ingezet. Niet hier opgenomen zijn: Begeleid bezoek, Schoolmaatschappelijk werk, en alles dat naast 

een hoofdprogramma als extra/aanvullend is ingezet.  

 

Diagram 1 toont dat een groot deel van de hulp Spoedhulp betreft, dit zijn veelal korte & ambulante 

trajecten, al is er bij Spoedhulp soms ook een vorm van (tijdelijk) verblijf nodig. Ook andere vormen 

van ambulante hulp (Ouderschap Blijft, Ambulante Daghulp, Onderwijs Jeugdzorg) maken een groot 

deel uit van de hulp die in 2019 geboden is. Dit sluit aan bij de visie van Jeugdformaat om hulp zoveel 

mogelijk ambulant in te zetten, in de leefomgeving van de gezinnen die de hulp nodig hebben.  

Kenmerken cliënten bij aanvang hulp 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de cliënten die ondersteuning hebben gekregen 

vanuit Jeugdformaat, op kenmerken als geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, herkomst, en de evt. 

aanwezigheid van een juridische maatregel voor de hulp.  
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Leeftijd & geslacht  

De leeftijd van de jeugdigen uit de afgesloten trajecten loopt bij aanmelding uiteen van 0 tot 18 jaar. De 

meeste jeugdigen (77%) zijn bij start van de hulp tussen 6 en 17 jaar, net als in voorgaande jaren. Van 

de aangemelde jeugdigen is 59% een jongen en 41% een meisje. Deze verdeling is vergelijkbaar met 

die in eerdere jaren. Diagram 3b laat zien dat een relatief groot percentage jongens te zien is bij de 

verschillende vormen van Daghulp. 

 

Diagram 2:  verdeling over leeftijd bij start van de hulp 

  

 

Diagram 3a: Verdeling over geslacht  
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Diagram 3b: Verdeling over geslacht, per zorgprogramma

 

Gezinssamenstelling  

Bijna twee derde van de jeugdigen die een hulpverleningstraject hebben doorlopen in 2019 komt uit 

een twee of meer ouder gezin2, 27% uit een één-ouder gezin, 1% woont bij niet biologische ouder(s), 

en 6% van de jeugdigen heeft geen ouders meer of deze zijn uit beeld. Zie ook diagram 4. 

 

Diagram 4: Gezinssamenstelling 

 

 

 

                                                      
 
2  Inclusief eventuele ‘stief’ouders.  
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Herkomst  

Op basis van gegevens over geboorteland van ouders en jeugdige is bij 56% van de cliënten de 

herkomst in te delen, aansluitend bij de indeling die het CBS hiervoor hanteert (zie diagram 5a). Circa 

23% procent van de cliënten heeft een migratieachtergrond, waar 17 van die 30% een ‘niet westerse’ 

achtergrond heeft. Een derde (33%) heeft een Nederlandse achtergrond. Voor de overige 44% is de 

afkomst niet te bepalen met de beschikbare gegevens.  

 

Diagram 5a: Herkomst 

 

Over het algemeen is de verdeling in herkomst redelijk gelijk over de verschillende zorgprogramma’s 

(zie diagram 5b). In de residentiële opvang (met name 16+ voorzieningen en de intensieve 

voorzieningen) is het percentage jongeren met een migratie achtergrond het grootst, in Ambulante 

Daghulp en Onderwijs Jeugdzorg het kleinst. 

 

Diagram 5b: herkomst per zorgprogramma:

 



 

 

 

 

Effectmeting jaarrapportage 2019 - M.Pannekeet, BMO – april 2020  8 

 

Ingezette zorg  

Duur van de hulp 

De duur van de hulp varieert sterk. Zie de gemiddelde hulpduur in dagen per programma in diagram 6. 

De aantallen afgesloten programma’s staan ook in het diagram vermeld. Bij kleine aantallen kunnen 

gemiddelden namelijk sterker beïnvloed worden door individuele uitschieters.  

Spoedhulp programma’s duren gemiddeld het kortst, hetgeen in overeenstemming is met de opzet van 

Spoedhulp (maximaal 4 weken). Opvoeden met en door Pleegzorg heeft logischerwijs gemiddeld de 

langst durende programma’s. 

 

Diagram 6 Hulpduur in dagen per zorgprogramma 

 

 

Juridisch kader van de hulp 

Wat betreft eventuele juridische maatregelen achter de hulp: De meeste programma’s (86%) zijn op 

vrijwillige basis, dus zonder maatregel tot stand gekomen. Dit is iets hoger dan vorig jaar (81%). Diagram 

7a laat zien hoe de verdeling van de diverse typen maatregelen over de hulp binnen Jeugdformaat is. 

Als er sprake is van een maatregel, is dat meestal een Onder Toezicht Stelling (OTS) of een voorlopige 

OTS. In 1,9% van alle trajecten was er sprake van een voogdij- of voorlopige voogdij maatregel, en 

0,7% van de maatregelen komt vanuit de jeugdreclassering (JR). 
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Diagram 7a: Verdeling van type maatregel 

 

In Diagram 7b is deze verdeling per zorgprogramma te zien. Volgens verwachting worden de ‘lichtere’ 

zorgprogramma’s vaak zonder juridische maatregel ingezet, en is er in de programma´s met verblijf 

vaker sprake van een maatregel. 

 

Diagram 7b: Verdeling van type maatregel  per programma 
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Resultaten op de Prestatie-indicatoren 2019  

De respons op een aantal indicatoren is al geruime tijd een aandachtspunt, in 2019 is daar nog geen 

grote verbetering in gekomen. Er is de afgelopen tijd onvoldoende aandacht voor geweest, door allerlei 

andere ontwikkelingen in de organisatie. Wel is het van belang om dit te verbeteren; bij een lage respons 

boeten de gegevens aan zeggingskracht in. Reden einde (uitval) & Perspectief worden wel goed 

geregistreerd. De registratie van zowel doelrealisatie als tevredenheid is slecht gebleven. In het licht 

van programma 2020 worden alle te meten onderwerpen opnieuw bekeken en waar mogelijk wordt de 

registratie gebruiksvriendelijker gemaakt, geïntegreerd in de verslaglegging voor de cliënt. 

 

Tabel 1: Respons 

 

Prestatie-indicator & vragenlijst 

Respons 

2019 2018 2017 2016 2015 

Reden beëindiging 100% 100% 99,4% 99,5% 98% 

Doelrealisatie      

   Hulpverlener 19% 24% 33% 50% 58% 

   Ouders 17% 20% 33% 39% 40% 

   Jeugdige 20% 9% 20% 32% 42% 

Cliënttevredenheid      

   Exitvragenlijst Ouders 16% 13% 12% 19% 26% 

   Exitvragenlijst Jongere 10% 10% 10% 20% 23% 

Perspectief 97% 88% 72% 89% 91% 

 

Wijze Beëindiging Hulp (Uitval) 

Dit onderwerp wordt goed geregistreerd: in 99,8% van alle afgesloten trajecten is aan het eind van de 

hulp ingevuld wat de wijze van beëindiging was. De zorg is in 93% van de trajecten in 

overeenstemming afgesloten (waarvan 79% volgens plan doorlopen, en 14% in overeenstemming 

voortijdig afgebroken). In 5% van de trajecten is sprake van uitval (eenzijdig voortijdig afbreken van de 

hulp door de cliënt) (dit is evenveel als in 2018).  

 

Diagram 8a Wijze beëindiging van de hulp  

 

 

Diagram 8b geeft de wijze van beëindiging weer per zorgprogramma. Ouderschap Blijft heeft zoals 

gebruikelijk het hoogste percentage uitval (25%, wanneer we alleen naar de eenzijdig door cliënt 
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afgebroken programma’s kijken). Dit is lager dan vorig jaar (was 36% in 2018). Als we kijken naar 

alles dat voortijdig is afgebroken, is het verschil wat kleiner (van 63% in 2018 naar 59% in 2019). 

 

Diagram 8b Wijze beëindiging per programma
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Cliënttevredenheid 

De cliënttevredenheid meten we bij de meeste programma’s aan het eind van een programma met de 

EXIT vragenlijst3. De respons op deze lijst is erg laag (10-16%). Resultaten moeten daarom met de 

nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

Als we kijken naar het ‘rapportcijfer’ dat jeugdigen en hun ouders de hulp van Jeugdformaat geven 

aan het eind van een traject, dan is dat voor ouders (N=424) een 7,9 en voor jongeren (vanaf 12 jaar) 

(N=74) gemiddeld een 8,3 (Vorig jaar gaven ouders gemiddeld een 8,3 en jongeren een 8,6.) 

 

De spreiding van de cijfers is te zien in Diagram 9: 

 

Diagram 9 Tevredenheid: verdeling rapportcijfers 

 

Van de jongeren die de hulp een onvoldoende geven hebben er twee een programma van Onderwijs 

Jeugdzorg doorlopen, twee Specialistische jeugdhulp thuis, en één Hulp met verblijf in een logeerhuis.  

De jongere die een 1 heeft gegeven schrijft in de toelichting zich verraden te voelen. De overige 

toelichtingen bij onvoldoenden waren ‘het traject kwam niet verder’, ‘er was niks te doen wat mij 

betreft’, en ‘geen mening’. Bij de positieve scores wordt in de toelichtingen vaak genoemd dat de 

jongere zich serieus genomen voelde, dat er goed geluisterd werd, en snel geholpen. 

 

De onvoldoendes van ouders komen vooral voor bij Ouderschap blijft. Daarnaast enkele keren bij 

Specialistische jeugdhulp thuis en Onderwijs jeugdzorg. Toelichtingen gaan vooral over onvrede over 

                                                      
 

3 Bij Spoedhulp wordt een aangepaste tevredenheidslijst gebruikt, de landelijk ontwikkelde “Evaluatie 
behandeling Spoed”.  
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wat er bereikt is en over een te softe aanpak (van de andere ouder). Bij de positieve beoordelingen 

worden toelichtingen gegeven als: Goed geholpen, snel inzetbaar, fijn en goede hulp, flexibel, direct, 

open, denken mee, duidelijkheid, heel blij met de hulp! 

 

Wanneer we kijken naar de verdeling van de gemiddelde rapportcijfers per zorgprogramma, valt op 

dat ouders gemiddeld vooral hoge waarderingen geven aan een aantal ambulante programma’s: 

Ambulante Daghulp, Onderwijs Jeugdzorg, en Voorkomen Uithuisplaatsing. Jeugdigen scoren ook het 

hoogst bij Onderwijs Jeugdzorg.  

 

Tabel 2. Gemiddelde rapportcijfers – per zorgprogramma 

Zorgprogramma Jeugdigen 
 

Ouders 
 

gemiddeld rapportcijfer N 
 

gemiddeld rapportcijfer N 

16+ grootschalig    9,0 1 

16+ HAT/onzelfstandige woonvorm 10,0 1    

16+ intensief 8,0 1    

Ambulante hulp in het lokale veld    8,4 5 

Daghulp: ambulant programma 10,0 2  8,4 86 

Daghulp: KDV    9,8 6 

Daghulp: specialistische groep 0-4    9,5 4 

Daghulp: specialistische groep 4-12    7,8 12 

Hulp met en door pleegzorg 8,0 1    

Hulp met verblijf in intensieve voorziening 9,0 1    

Hulp met verblijf in logeerhuis 7,3 3  8,0 1 

Jongerencoaching 16+ ambulant 9,0 2  10,0 1 

Onderwijs Jeugdzorg 8,3 54  8,6 76 

Opvoeden met deeltijd pleegzorg 10,0 1    

Opvoeden met en door pleegzorg    8,0 2 

Ouderschap blijft 7,3 3  7,2 186 

Specialistische jeugdhulp en gezinshulp 7,4 5  8,5 23 

Spoedhulp (+ eventueel verblijf)     8,0 11 

Voorkomen uithuisplaatsing    9,1 10 

NB: Bij een N<10 zijn de gegevens grijs gemaakt , omdat er aan een gemiddelde op basis van zo’n klein aantal niet teveel 

conclusies mogen worden verbonden 

 

De tevredenheid uit zich naast rapportcijfers ook in scores op een tweetal schalen: Resultaat & 

toekomst, en Verloop van de hulp. Zie diagram 10a. Over het verloop van de hulp zijn de cliënten over 

het algemeen redelijk tevreden, waarbij moeders het meest positief scoren. De vragen over resultaat 

van de hulp en hoe zij tegen de toekomst aankijken worden gemiddeld net iets terughoudender 

ingevuld, al is ook daar de meerderheid van de cliënten positief over). Resultaten zijn vergelijkbaar 

met die uit eerdere jaren. 
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Diagram 10a Tevredenheid – Verloop van de hulp, Resultaat & Toekomst (trajectniveau)

 

 

Tot slot kijken we ook naar de antwoorden op de stelling ‘Ik heb voldoende aan de hulp gehad om na 

de hulp zelf verder te gaan’. Zie diagram 10b. De meeste cliënten (tussen 81 en 89%) geven aan 

voorlopig zonder hulp verder te kunnen, waarvan ongeveer de helft aangeeft te verwachten dat dit in 

de toekomst wel weer het geval zal zijn. Jeugdigen zijn hier wat optimistischer over dan hun ouders. 

Vorige jaren brachten we dit nog niet in kaart. 

 

Diagram 10b Tevredenheid – Ik kan zonder hulp verder (trajectniveau) 

 

Doelen & Doelrealisatie: 

De bij de start van elk programma geformuleerde doelen worden aan het eind van een zorgprogramma 

geëvalueerd, en gescoord met behulp van een GAS-score (Goal Attainment Score. Voor zover de 

doelen wel gescoord zijn, blijkt dat deze voor een groot deel bereikt of deels bereikt zijn volgens de 

diverse betrokkenen. Jeugdigen zijn hier gemiddeld iets positiever over dan ouders en hulpverlener, zie 

diagram 11a: Tussen 71 en 85% van alle doelen worden volgens deze informanten helemaal of deels 

bereikt. Ten opzichte van vorige jaren wordt door alle informanten wat vaker gerapporteerd dat de 

situatie gelijk gebleven is. (In 2018 werd 9 tot 14% van de doelen beoordeeld als ‘gelijk gebleven’, nu 

variëren die percentages tussen 14 en 26%). 
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Diagram 11a Doelrealisatie per informant 

 

 

Diagram 11b geeft de doelrealisatie scores weer, onderverdeeld naar zorgprogramma. Omdat 

hulpverleners dit vaker invullen dan de andere informanten, en omdat de scores van de diverse 

informanten doorgaans vrij sterk op elkaar lijken (en de hulpverlener hier doorgaans het meest kritisch 

op scoort, zie voorgaande alinea), laten we om het overzichtelijk te houden hier alleen de scores van 

de hulpverleners zien. NB: In het diagram is te zien dat voor een groot aantal zorgprogramma’s geen 

betrouwbare resultaten kunnen worden getoond, omdat er voor dat zorgprogramma minder dan 10 

afgesloten programma’s met gescoorde doelen waren.  

 

Bij Daghulp en Onderwijs Jeugdzorg worden doelen vaak helemaal of deels bereikt. ‘Situatie 

verslechterd’ wordt relatief het vaakst genoemd bij Ouderschap Blijft. We weten van de uitvalcijfers dat 

bij Ouderschap Blijft ook relatief vaak voortijdig gestopt moet worden met de hulp, hetgeen weer te 

verklaren is vanuit de conflictueuze setting waarbinnen dit programma wordt ingezet. Dat de doelen dan 

vaker niet gehaald worden is een logisch gevolg. Gezien de lage respons is het verder lastig om 

uitspraken te doen over verschillen tussen zorgprogramma’s. 
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Diagram 11b Doelrealisatie hulpverlener per zorgprogramma

 

 

Perspectief 

Het is voor alle betrokkenen van belang goed te weten waar men naartoe werkt in de hulp. Het besluit 

over waar een jeugdige zal gaan of blijven wonen aan het eind van de hulp is daarom iets dat bij de 

start van de hulp zo snel mogelijk wordt bepaald (al kan dit soms gaandeweg worden bijgesteld). Aan 

het eind van een programma wordt vervolgens ingevuld wat nu de werkelijke woonsituatie is. Diagram 

12a laat zien dat de meeste (88%) jeugdigen die hulp hebben ontvangen bij Jeugdformaat aan het 

eind van de hulp weer thuis wonen. (Dit is gelijk aan de resultaten uit 2018). In diagram 12b is dit afgezet 

tegen het bij start ingevulde beoogd perspectief.   

 



 

 

 

 

Effectmeting jaarrapportage 2019 - M.Pannekeet, BMO – april 2020  17 

 

Diagram 12a Gerealiseerd perspectief (trajectniveau)

 

 

Diagram 12b  Gerealiseerd perspectief (trajectniveau) in relatie tot perspectief bij aanvang.

 

 

Wanneer we inzoomen op de vormen van hulp met verblijf (logeerhuizen, pleegzorg) zien we het 

volgende resultaat (diagram 12c). Waar spoedhulp is ingezet kunnen de kinderen in de meeste 

gevallen uiteindelijk thuis blijven wonen of weer thuis gaan wonen. Dit geldt ook voor de deeltijd 

pleegzorgprogramma’s en voor de tijdelijke pleegzorgprogramma’s. Bijzonder is dat zelfs waar sprake 

is van een opvoed-pleegzorgvariant, 19% van de jeugdigen uiteindelijk toch weer naar hun gezin van 

herkomst gaan.  De programma’s voor 16+ jeugdigen waarin veel aan zelfstandigheidstraining gedaan 

wordt leiden ook vaak tot zelfstandig wonen na de hulp.  
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Diagram 12c: Perspectief bij eind per zorgprogramma – Alleen programma’s met een vorm van verblijf  

 

 

Conclusies & Aanbevelingen 

Context   

In 2019 lag de focus bij Jeugdformaat sterk op de voorbereidingen voor 2020. Mensen uit alle 

geledingen van Jeugdformaat hebben meegedacht over hoe de nieuwe werkwijze er het best uit zou 

kunnen zien binnen de door de gemeenten geschetste kaders van het resultaatgerichte stelsel. Hulp 

in trajecten in plaats van zorgprogramma’s, een centraal aanmeldteam, trajectbegeleiders, een nieuw 

ingericht MoreCare4 met minder variatie in formulieren en documenten. Ook wat metingen betreft 

moest opnieuw bekeken worden hoe we in de toekomst het best kunnen aansluiten bij de eisen die 

passen bij een stelsel waarin resultaten centraal staan. Bij de herinrichting van MoreCare4 is expliciet 

aandacht besteed aan het integreren en gebruiksvriendelijk maken van de verplichte metingen in de 

verslaglegging. Door deze uitvoerige voorbereiding op 2020 is minder aandacht gegaan naar het 

verbeteren van de ‘oude’ wijze van registreren in 2019. Dit is zichtbaar in de blijvend lage respons op 

een aantal outcome indicatoren.  

Conclusie 

De resultaten van de hulp in 2019 zien er overwegend positief uit. Het merendeel van de hulp verloopt 

volgens plan en de meeste jeugdigen kunnen in het gezin van herkomst blijven/gaan wonen na de 

hulp. De mate waarin doelen zijn gerealiseerd is iets afgenomen t.o.v. vorige jaren, al wordt het 

grootste deel van de doelen wel helemaal of deels bereikt en zijn de meeste mensen ook tevreden. 
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Gezien de lage respons op doelrealisatie en tevredenheid moeten we wel voorzichtig zijn met de 

conclusies die we hieruit kunnen trekken. 

 

Aanbevelingen 

Verhogen respons  

Prioriteit zijn het verhogen van de respons van cliënttevredenheid en doelrealisatie. Voorstel is om elk 

van deze thema’s te koppelen aan 1 RVE om te focussen op verbetering binnen die RVE.  

 

o Cliënttevredenheid  

Binnen RVE Ambulant wordt gefocust op de verbetering van de cliënttevredenheid. Voorstel 

hiervoor is de implementatie van de FIT-app. Dat is een digitale ORS/SRS vragenlijst, die 

cliënten gedurende de hulp invullen en bespreken met de hulpverlener. De hulpverlening kan 

bijgestuurd worden, zodat de cliënten ook meerwaarde voelen om feedback te geven 

gedurende de hulp, in plaats van alleen achteraf een lijst invullen. De ORS/SRS zijn bewezen 

effectieve vragenlijsten, waardoor de regie van de cliënt toeneemt en de relatie tussen cliënt 

en hulpverlener verbetert.  

 

Voorstel is om de FIT-app als pilot te starten binnen RVE ambulant. Hiervoor is nodig:  

- eenmalige bijdrage van 1000 euro deelnamekosten 

- training voor medewerkers die hiermee gaan werken. Er zijn in 2018 al een twintigtal 

mensen getraind. We gaan hen benaderen of zij opfriscursus nodig hebben of er meteen mee 

aan de slag kunnen gaan. Het implementatieplan hiervan wordt verder uitgewerkt met de 

managers ambulant.  

 

o Doelrealisatie  

Binnen RVE logeerhuizen focus op verhoging respons doelrealisatie. Voorstel is om het werken 

met doelen in MC4 in de logeerhuizen nog eens extra op de agenda te zetten, met waar nodig 

een korte training of instructie via Startformaat. In een volgende versie van MC4 zijn een aantal 

onderdelen van het werken met doelen verbeterd, zodat het gebruik ervan beter aansluit bij het 

hulpverleningsproces en er minder extra handelingen nodig zijn om de evaluaties goed te 

registreren. Er zijn daarnaast ook een paar inhoudelijke wijzigingen in de werkwijze mogelijk die 

kunnen helpen om het evaluatie-systeem meer gebruiksvriendelijk/nuttig te maken:  

- de scores op werkdoelen naar een 10-puntsschaal aan te passen, zodat het onderscheid 

duidelijker is en deze schaal is ook meer bruikbaar voor werkdoelen.  

- standaard een NUL laten invullen bij de einddoelen op het startmoment. Dit geeft in de grafiek 

meer zicht op de bereikte verbeteringen.  

 

o Registraties algemeen:  MoreCare4 is opnieuw ingericht, waarbij aandacht besteed is aan het 

integreren en gebruiksvriendelijk maken van de verplichte metingen in de verslaglegging. 

Professionals kunnen weer meer zaken zelf invullen en de resultaten worden in de 

hulpverleningsplannen en verslagen ingelezen. Na een aantal opstartproblemen wordt de 

implementatie nu verder afgerond. De respons wordt gemonitord en in overleg met de managers 

zorg wordt bekeken waar eventuele extra trainingen MoreCare4 nodig zijn.  
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Kwalitatieve metingen tijdens de hulp 

Naast het plan om de FIT app te gaan gebruiken tijdens de hulp zijn er nog een aantal ontwikkelingen 

gaande op het gebied van kwalitatieve metingen:  

 

- Bij (langdurige) pleegzorg zullen we deze zomer starten met De Monitor Pleegzorg, die ook in MC4 

is ingebouwd. Hiermee zal meer zicht verkregen worden op hoe het met de kinderen in pleegzorg 

gaat. Zodra dit goed werkt is het aan te bevelen om deze ook binnen de gezinshuizen in gebruik te 

gaan nemen.  

- Bij gezinshuizen wordt na de zomer weer een leef- en werkklimaat onderzoek uitgevoerd.  

- Bij de vormen van residentiële hulp wordt met de managers overlegd over een alternatief voor de 

logeerhuismonitor en het meten van clientparticipatie (Q4C).  

 

Vervolgplannen 

- Duidingssessie met managers zorg om de jaarrapportage te duiden. In deze sessie zal ook 

worden besproken welke vragen we op basis van deze resultaten verder zouden willen 

onderzoeken.   

- Managers betrekken bij de vraag hoe wij de medewerkers betrekken bij de jaarrapportage 

(bijvoorbeeld tellen en vertellen bijeenkomst (lunch break) organiseren voor medewerkers, of 

webinar/filmpje maken over de effectmeting).  

- Voorstel is om deze sessie volgend jaar vroegtijdiger in te plannen, zodat de resultaten uit die 

duiding ook in het jaarverslag zelf opgenomen kunnen worden. 
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Bijlage 1: Respons per programma in 2019 

 

 

- De respons is gemeten voor programma’s die tussen 01-01-2019 en 31-12-2019 zijn afgesloten. 

- Daar waar er tussen haakjes een leeftijd staat, is alleen die groep jeugdigen meegenomen om de respons te 

bepalen, of de ouders met kinderen in die leeftijd.       

- Daar waar een cel leeg is, was de vragenlijst niet (verplicht) van toepassing. 

  

jan t/m dec 2019 Beëindiging Tevredenheid
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16+ aanleun 16 100% 0% 13% 0%

16+ grootschalig 14 100% 0% 0% 0%

16+ HAT/onzelfstandige w oonvorm 6 100% 17% 17% 17%

16+ intensief 15 100% 7% 7% 7%

Ambulante hulp in het lokale veld 79 100% 27% 35% 20% 5% 0%

Daghulp: ambulant programma 407 100% 33% 75% 38% 20% 25%

Daghulp: KDV 13 100% 69% 77% 38%

Daghulp: specialistische groep 0-4 12 100% 58% 58% 33%

Daghulp: specialistische groep 4-7 26 100% 31% 46% 42%

Hulp met deeltijd pleegzorg 122 100% 3%

Hulp met en door pleegzorg 311 100% 6% 8%

Hulp met verblijf  in gezinshuis 47 100% 0% 3% 2% 0% 0%

Hulp met verblijf  in intensieve voorziening 21 100% 0% 0% 5% 0% 5%

Hulp met verblijf  in logeerhuis 108 100% 0% 0% 6% 1% 3%

Jongerencoaching 16+ ambulant 98 100% 1% 6% 2%

Onderw ijs Jeugdzorg 406 100% 16% 51% 25% 18% 25%

Opvoeden met deeltijd pleegzorg 22 100% 5% 5%

Opvoeden met en door pleegzorg 54 100% 4% 7% 7%

Ouderschap blijf t 562 99% 7% 0% 9% 19%

Specialistische jeugdhulp en gezinshulp 214 100% 29% 20% 38% 10% 7%

Spoedhulp (+ eventueel verblijf) 589 100% 1% 1% 9% 2% 0%

Voorkomen uithuisplaatsing 225 100% 0% 0% 2% 4% 0%

Totaal 3367 100% 17% 20% 19% 16% 10%

Doelrealisatie
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Bijlage 2 Effectmeting: Plan van aanpak 2020  

Onderwerp Huidige werkwijze Knelpunten Advies Wat is er voor nodig? 

Uitval  
1 - reden beëindiging zorg 
 
  

Bij cliënten die voor 
2020 zijn gestart wordt 
reden beëindiging zorg 
in Care4Classic 
geregistreerd door de 
cliëntadministratie. 
 
Bij cliënten vanaf 2020 
vult de hulpverlener in 
clientplan- eindevaluatie 
de reden beëindiging in. 

o Er zijn wat kinderziektes in de 
nieuwe werkwijze: 
- Weergave in Plan is niet altijd 

prettig: Kopje boven categorieën 
voor ‘hulp met verblijf’ blijft ook 
zichtbaar voor ambulante 
trajecten 

o We moeten nog testen of de data 
goed uit MC4 te halen zijn en of 
duidelijk is welke versie van het 
document wordt gebruikt als 
eindmeting (zeker als de 
hulpverlener dit kopje uit kan 
zetten).  

o Nedercare is vanuit een 
themagroep een nieuwe 
zorgadministratietegel aan het 
voorbereiden. Er is nog niet duidelijk 
wie van Jeugdformaat deel kan 
nemen aan de themagroep (i.v.m 
vertrek Mandy). Als we niet 
deelnemen hebben we geen 
inspraak. 
 

o Monitoren hoe de respons nu is, 
wordt het goed gebruikt, vallen 
de data goed door? 

o Onderzoeken: Wat zijn de 
opties van de nieuwe 
zorgadministratietegel in MC4? 
Iemand afvaardigen die de 
wensen/belangen van 
Jeugdformaat hierin kan 
vertegenwoordigen.  

 
 
 
Afspreken: wie monitort?  
 
 
Aansluiten bij deze 
themagroep van Nedercare! 
  

Uitval  
2 - Breakdown in 
pleegzorg/ gezinshuizen 
 
 
 
 
 
 
 

In Care4Classic:  
hulpverlener geeft dit 
door aan CA of Pieter 
belt na 

Er wordt te vaak voor 'externe factoren' 
gekozen (zie memo Marianne 
Versteeg), daarom zijn nu 2 extra 
categorieën toegevoegd. 

Goed monitoren of de nieuwe 
categorieën gebruikt worden en of 
dit meer helderheid geeft over de 
beëindigde plaatsingen.  

Respons-overzichten draaien 
+ bekijken/duiden > M. 
Versteeg vragen mee te 
kijken. 
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Cliënttevredenheid  

1- Einde hulp 
  

Hulpverleners vragen 
cliënten de EXIT 
vragenlijst in te vullen, 
deze zit in BergOp.  
Voor de gemeente zijn 
twee elementen van 
belang: het rapportcijfer 
en de vraag 'ik kan 
zonder hulp verder'.  

Lage respons: door alleen een 
eindmeting te doen, kan de hulpverlener 
het traject niet meer bijstellen en 
ervaren zij het nut van de input laag. 
Respons gaat nog verder naar beneden 
doordat er eens in de zoveel tijd een 
uitvraag naar  cliëntervaring door de 
gemeenten wordt gedaan. 

o Overwegen om ons alleen te 
beperken tot de twee verplichte 
vragen die de gemeente wil 
weten + structureel feedback 
gedurende de hulpverlening 
(m.b.v. FIT, zie advies 
hieronder over tussentijdse 
meting) 

o Andere optie: samen met 
gemeenten kijken wat zij nodig 
hebben voor cliënt-
ervaringsonderzoek, en hun 
vragen combineren met onze 
vragen (net als de CEM in regio 
Amsterdam). 

                                           

  

Cliënttevredenheid  

2- Tussentijdse meting (bij 
> 6mnd, 1x jaar) 

C-toets invullen (als 
kopje in tussenevaluatie 
versie Plan). 

Twijfels over het nut van 1 tussentijdse 
meting. Onbekend hoe dit in de praktijk 
ervaren wordt en wat het oplevert. 

o Monitoren ervaringen met en 
respons op C-toets. 

o Structureel om feedback vragen 
zou onderdeel uit moeten 
maken van de hulp. Advies: 
implenteren FIT (digitale 
ORS/SRS) ter vervanging C-
toets (privacy problemen FIT 
zijn opgelost). 

Deelnamekosten FIT: 
eenmalig 1000 euro. De 
mensen die in 2018 getraind 
zijn benaderen of ze hier weer 
mee aan de slag willen (Pilot). 
Timing: peilen: in mei 
rondvragen wie mee wil doen, 
evt nog 1 extra training 
organiseren, in september 
starten met de pilot.  
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Doelrealisatie  
1 - GAS-scores  

Tegel in MC4 + 
synchronisatie met 
cliëntplan. Keuze voor 
weergave tussen 
tabel/grafiek. 

o Lage respons. 
o Plaats doelen in clientplan wordt 

niet als gebruiksvriendelijk ervaren 
door toevoeging Maatschappelijk 
Resultaat. 

o Monitoren of de respons 
verhoogd is, sinds nieuwe 
werkwijze is ingevoerd. 

o Op korte termijn: 
maatschappelijk resultaat 
vereenvoudigen in Cliëntplan + 
extra instructie. 

 

Doelrealisatie  
2 - Probleemvermindering 
(ROM) 
 
 
 
 
 
 
  

Per profiel zijn 
vragenlijsten 
geselecteerd, dit is 
echter nog niet volledig 
geïmplementeerd. 

o Romproces in BergOp is nog niet 
goed ingericht. Taakverdeling moet 
nog helderder: wie doet wat? 
Binnen aanmeldteam zijn ze nog 
zoekende naar werkbaar proces: 
CA-taak of Aanmeldteam-taak? 

o 3 aanmeldscenario’s, mogelijk hier 
in ook varieren qua uitnoding voor 
lijsten?  

o Pakketjes z.s.m. beschikbaar 
maken + communiceren van de 
werkwijze aan alle betrokkenen. 

o Starten door Aanmeldteam met 
verzenden vragenlijsten + 
monitoren ervaringen + respons 

Goede begeleidende tekst in 
de email die automatisch 
wordt meegestuurd: Marianne 
P. stemt af met aanmeldteam! 

Doelrealisatie  
3 - Zonder hulp verder 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIt is een vraag in de 
EXIT-vragenlijst die aan 
het einde van de hulp 
wordt ingevuld door de 
client.  

Lage respons.  De verwachting is dat de FIT-app bij 
zal dragen aan het ervaren nut van 
invullen lijsten, en dat de respons 
op de EXIT daarmee ook omhoog 
gaat. Advies is dus om de FIT te 
gaan gebruiken. 

 

 

 


