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Programma
Deel 1:
Hoe meet je outcome? (Saskia)

Deel 2:
Hoe meet je netwerkvitaliteit? (Sigrid)

Meten van outcome

Wat doe je zelf om het effect te
meten van je ingezette beleid?
– Doe je dat?
– Hoe gebruik je de
gegevens?

Verantwoording en kwaliteitscyclus
2. Maatschappelijke outcome
In beeld gebracht met
indicatoren o.a.
•
Meer participatie
•
Grotere zelfredzaamheid
•
Meer zorgen voor elkaar

1. Staat van de bevolking

4. Kwaliteit input
Bij voorzieningen
eisen stellen aan:
•
Diensten
•
Uitvoerende
organisaties
•
Uitvoerende
professionals

3. Realisatie via activiteiten van
burgers en voorzieningen o.a.
•
Algemene voorzieningen
•
Wijkteams, CJG et cetera
•
Instellingen intensieve
zorg (throughput en
output)

6. Acties verbonden aan meet- en
verbeterbeweging

5. Outcome
voorzieningen, bv
• Doelrealisatie, bv.
participatie
• Uitval
• Tevredenheid
met resultaat

Wat voor outcome?

Voorbeeld doelenboom zelfregie

Inwoners voeren zoveel mogelijk regie over hun zorg en
ondersteuning

Kunnen keuzes maken
(eigen effectiviteit)

Hebben de
vaardigheden

% cliënten van
professionals die
minimaal voldoende
vaardigheden heeft om
keuzes te maken

Hebben een financiële
basis

% inwoners met
minimaal 110% van het
sociaal minimum

Willen keuzes maken
(attitude/motivatie)

Hebben zelfvertrouwen

% inwoners met
voldoende
zelfvertrouwen

Hebben toegang tot
informatie

% clienten dat de
informatie begrijpelijk
vindt

Hebben er voldoende
belang bij (afweging
tijd en
moeite/opbrengsten)

% cliënten dat het
belangrijk vindt om zelf
te kunnen kiezen

Mogen keuzes maken
(sociale omgeving)

Hebben
keuzemogelijkheden
(bv PGB)

% inwoners dat vindt dat
er voldoende keuze is

aantal aanbieders voor
(hetzelfde type) zorg en
ondersteuning
% cliënten dat de
informatie vindbaar vindt

% informatie op
hoogstens taalniveau B2

Aantal unieke
bezoekers van websites
met info over zorg en
ondersteuning

Ontvangen erkenning
en steun

% cliënten dat ervaart
dat zij erkenning en
steun krijgen in de
keuzes die ze maken

Krijgen de gelegenheid
om te kiezen

% cliënten dat ziet dat
er mogelijkheid tot
kiezen is in het
keukentafelgesprek

% cliënten dat tijdens
lopende ondersteuning
keuzes kan blijven
maken

Hoe outcome meten?
Indicator =
Meetbare grootheid, signalerende functie,
aanwijzing over mate van doelrealisatie
Kwantitatief.
Maar ook kwalitatief onderzoek relevant (tellen en
vértellen)
Valkuilen

Belang van eigenaarschap
Stimuleer meet- en verbeterbeweging!
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Wat maakt een netwerk succesvol?
Waar ‘meet’ je dat aan af?

De bouwstenen
NETWERKVITALITEITSMETER
INDIVIDUELE NETWERKPARTNERS

NETWERKINITIATIEF
Netwerksamenwerking
Ambitie
Netwerksamenstelling

Strategie
van de individuele netwerkpartner(s)

Belangen
Organisatiegraad

Daadkracht

Proceskwaliteit

Vertrouwen

Verbinden

Commitment

Netwerkopbrengsten
'Fysieke'
mijlpalen
Zichtbaar heid

Doelbereik
van de individuele netwerkpartner(s)

Tussenproducten
Financiële
resultaten

Bereik

Netwerkversterking

Innovatie
Duurzaamheid

De netwerkvitaliteitsmeter…
• geeft inzicht in de kwaliteit van de samenwerking en de
voortgang in de opbrengsten
• is gericht op (gestructureerde) dialoog
• haalt sterke, maar ook ‘pijnpunten’ naar boven
• leidt tot gezamenlijke verbeteracties om ambities
dichterbij te brengen
• is bedoeld voor netwerkdeelnemers onderling, maar ook
voor bestuur en management van partnerorganisaties
(evaluatie en verantwoording)
• is in elke fase van een netwerk op maat toe te passen
• is niet normerend bedoeld
• maakt leren tussen netwerken mogelijk

Toepassingsmethoden
1)
2)
3)
4)

Enquête en workshop
Serious game
Audit / onderzoek
Group decision room (in ontwikkeling)
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Stelling

De partners in dit netwerk zijn
Voldoende divers.
(Soort) organisatie
Aantal bedrijven Aantal personen
Gemeenten
19
47
Advies
15
25
Provincies
12
115
Ministeries
10
20
Overig
9
9
Advocatuur
6
6
Universiteit / Onderzoek
4
8
Waterschap / bedrijf
2
2
RVO
1
8
VNG
1
4
Europa decentraal
1
3
Onbekend
23
Eindtotaal
79
270

%
17%
9%
43%
7%
3%
2%
3%
1%
3%
1%
1%
9%
100%

Stelling

De netwerksamenwerking
heeft geleid tot (nieuwe)
waardevolle kennis.

Rapportage

Voortgang op de
netwerksamenwerking

Wat neem je mee
in de praktijk?
+ e-mail adres

s.keuzenkamp@movisie.nl
s.fiering@pzh.nl

www.zuid-holland.nl/netwerkvitaliteitsmeter

