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Monitoring onderdeel van kwaliteit 
(van Yperen, 2013)   
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In perspectief:   

  

• voor de korte termijn het belangrijk dat een professional en 
aanbieder resultaten monitort en aantoonbaar gebruikt voor 
eigen (intern) kwaliteitsbeleid (o.a. gebruikmakend van dat wat 
ze al deden). Gemeente kan dat als voorwaarde stellen bij de 
inkoop.  

• Voor de middellange termijn werken we waar dat kan toe naar 
harmonisatie en doordachte differentiatie over instellingen en 
sectoren heen. Dat maakt benchmarking beter mogelijk. 

• Voor de lange termijn zijn we op zoek naar de mogelijkheden 
om vanuit het beleid te kunnen sturen op effectiviteit zonder 
perversiteit.  
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cliënt 
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do 
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Zichtbaar maken van (je) resultaat 
hoort bij professionaliteit 
 
 
“Feedback is the breakfast of 
champions" 
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Visie op meten & verbeteren 

 

 

“Monitoring van prestatie-indicatoren past 
bij de taken van gemeenten in het brede 

sociale domein” 
 Uit ‘werknotitie ‘op zoek naar uitkomst’ (van Yperen en de Wilde (2014) 
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Visie op meten & verbeteren 

 

 

“Cijfers spreken niet voor zich, er moet over 
gesproken worden.”  

Uit ‘ Vertrouwen en rekenschap (van den Berg & van Yperen, 2013) 
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Visie op meten & verbeteren 

 

 

Slim monitoren is: zo’n eenvoudig mogelijke 
set, zo minimaal mogelijk  

 

vrij vertaald uit ‘werknotitie ‘op zoek naar uitkomst’ (van Yperen en de Wilde (2014) 
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Landelijk traject: 

• VNG, NJi, Branches  

• Indicatoren zijn geharmoniseerd 

• Uniforme normstelling is niet mogelijk 

 

• CBS - traject 
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• Jeugdzorg Nederland  
• GGZ-Nederland  
• Vereniging OBC's  
• Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland (VGN)  
• MOgroep (per juni 2016 Sociaal 

Werk Nederland)  
• Actiz 
 



Regionale ondersteuning Nji: 

• FoodValley 

• Nijmegen 

• Tilburg 

• Zuid-Holland Zuid 

– Zwijndrecht 

• Hoorn 
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• Amsterdam 

• Drente 

• Noord-Oost Brabant 

• West-Brabant West 

• Rotterdam 

 

• Haaglanden 

• Pijnacker-Nootdorp 

• Wassenaar 

• Alphen aan den Rijn & Kaag en Braassem 

 



Verschillen in: 

 

• Tempo 

• Plek van de resultaatmeting in de sturing 

• Inrichting 

• Ondersteuning aan aanbieders 
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“10 tips” 

• 1. Consensus over de doelen van jeugdbeleid en jeugdhulp is een belangrijke stap naar 
een goede inzet van outcome-monitoring. 

• 2. Spreek af dat hulpaanbieders hun outcome gaan meten: wanneer, hoe vaak en bij wie. 

• 3. Gebruik cijfers nu al in het gesprek over kwaliteit. 

• 4. Koppel de indicatoren aan kwaliteitsvragen van professionals, aanbieders en gemeente. 

• 5. Voer outcome-sturing gefaseerd in. 

• 6. Harmoniseer waar mogelijk, wees specifiek waar nodig. 

• 7. Maak branches, instellingsmanagement en professionals mede-eigenaar van de 
monitor. 

• 8. Maak bij complexe hulptrajecten afspraken over wie op welk moment evalueert. 

• 9. Benut het leren werken met outcome-indicatoren als relatietool: leer elkaar beter 
kennen. 

• 10. Benut outcome-indicatoren als verbetertool. Ze zijn een instrument in het 
gouvernancevraagstuk hoe je met maatschappelijke partners het jeugdbeleid steeds 
effectiever maakt. 
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