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St uren op kwalit eit : het  kwalit eit skom pas  

Hoe m aak  je de am bit ies 
m eet baar? 

 

Wat  is de st aat  van de 
jeugd? 

 

Hoe zorgen we voor  
kwalit eit  in de prak t i jk? 

 

Welke inzet  is nodig om  
m aat schappeli jk  

result aat  t e behalen? 
 

Wat  is de out com e van 
de geleverde inzet ? 

 

Hoe kunnen we sam en leren en verbet eren? 
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Wat  is de st aat  van de jeugd? 
- Hoeveel jeugd valt uit op school? 
- Hoeveel jeugd groeit gezond op? 
Monitorgegevens: 
- Jeugdmonitor 
- GGD monitor 
- Monitor sociaal domein  

 



Hoe m aak  je de am bit ies m eet baar? 
Over 4 jaar willen we dat:  
• - % een startkwalificatie heeft 
• - % een gezonde leefstijl heeft 
• - % aan sport doet  
• - % veilig opgroeit   

 

Wat  is de st aat  van de jeugd? 
- Hoeveel jeugd valt uit op school? 
- Hoeveel jeugd groeit gezond op? 
Monitorgegevens: 
- Jeugdmonitor 
- GGD monitor 
- Monitor sociaal domein  
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Wat  is de st aat  van de jeugd? 
- Hoeveel jeugd valt uit op school? 
- Hoeveel jeugd groeit gezond op? 
Monitorgegevens: 
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- GGD monitor 
- Monitor sociaal domein  

 

Welke inzet  is nodig om  
m aat schappeli jk  result aat  t e 
behalen? 
- Burgers (vrijwilligers) 
- Voorzieningen (wijkteams, jgz, 

ingekochte zorg) 
- Maatschappelijke partners 

(onderwijs, politie, 
bedrijfsleven) 

 



Hoe m aak  je de am bit ies m eet baar? 
Over 4 jaar willen we dat:  
• - % een startkwalificatie heeft 
• - % een gezonde leefstijl heeft  
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Monitorgegevens: 
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Welke inzet  is nodig om  
m aat schappeli jk  result aat  t e behalen? 
- Burgers (vrijwilligers) 
- Voorzieningen (wijkteams, jgz, 

ingekochte zorg) 
- Maatschappelijke partners (onderwijs, 

politie, bedrijfsleven) 
 

Hoe zorgen we voor  kwalit eit  
in de prak t i jk? 
- Vakbekwame professionals 
- Effectieve, werkzame 

interventies 
- Inzet richtlijnen  
- Investeren in experimenteren, 

leren, reflecteren 
 



Hoe m aak je de am bit ies 
m eet baar? 
Over 4 jaar willen we dat:  
• - % een startkwalificatie heeft 
• - % een gezonde leefstijl heeft  

 

Wat  is de st aat  van de jeugd? 
- Hoeveel jeugd valt uit op school? 
- Hoeveel jeugd groeit gezond op? 
Monitorgegevens: 
- Jeugdmonitor 
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Hoe zorgen we voor  kwalit eit  in  de 
prakt i jk? 
- Vakbekwame professionals 
- Effectieve, werkzame interventies 
- Inzet richtlijnen  
- Investeren in experimenteren, leren, 

reflecteren 
 

Welke inzet  is nodig? 
- Burgers (vrijwilligers) 
- Voorzieningen (wijkteams, jgz, 

ingekochte zorg) 
- Maatschappelijke partners  

Wat  is de out com e van de 
geleverde inzet ? 

- 1. Uitval 
- 2. cliëntentevredenheid 
- 3. Doelrealisatie  

 



Hoe m aak je de am bit ies 
m eet baar? 
Over 4 jaar willen we dat:  
• - % een startkwalificatie heeft 
• - % een gezonde leefstijl heeft  

 

- Wat  is de st aat  van de jeugd? 
Hoeveel jeugd valt uit op school? 

- Hoeveel jeugd groeit gezond op? 
Monitorgegevens: 
- Jeugdmonitor + SD 
- GGD monitor 
 

 

Hoe zorgen we voor  kwalit eit  in  de 
prakt i jk? 
- Vakbekwame professionals 
- Effectieve, werkzame interventies 
- Inzet richtlijnen  
- Investeren in experimenteren, leren, 

reflecteren 
 

Welke inzet  is nodig? 
- Burgers (vrijwilligers) 
- Voorzieningen (wijkteams, jgz, 

ingekochte zorg) 
- Maatschappelijke partners  

 

Wat  is de out com e van de 
geleverde inzet ? 
- 1. Uitval 
- 2. cliëntentevredenheid 
- 3. Doelrealisatie  

 

Hoe kunnen we samen leren en verbeteren? 



Opdracht: aan de slag met het kwaliteitskompas 

› Vul het kwaliteitskompas in voor de problemen die kinderen 
ervaren bij een vechtscheiding.  

› 4 groepjes: per groep 1 stap uitwerken voor de stappen 2, 3, 4, en 
5 uit het kwaliteitskompas  
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Kwalit eit skom pas:  voorbeeld scheidingen 

<10% ervaart stress 
vechtscheiding  
% kinderen dat een 
problematische echtscheiding 
mee maakt daalt  

 

- 10% van de kinderen 
ervaart stress 
vechtscheiding 

 

- - Schoolprogram
• Ouders meer bew    

scheiding 
• Ouders tevreden o   

kennis   
 Behandelprogram  
• Bereik van de doe   

Behandelin  
• 70% deelnemers m  

behandeling af 
• 90% doelen bereik

    

• Advies en inlooppunt 
• Schoolprogramma’s 
• Individuele 

begeleiding en 
behandeling  

 

• geschoolde 
professionals 

• Inzet effectieve 
interventies  

• % kinde ren  da t een  
p rob lem atische  
ech tsche id ing m ee  
m aakt daa lt  

 

• 10% van  de  
kinde ren  e rvaart 
p rob lem en  na  een  
ech tsche id ing  

 Voe r een  ‘kwalite itsgesprek’:  
- Wat zien  we  h ie r? 
- Herkennen  we  d it bee ld? 
- Hoe  kunnen  we  he t ve rkla ren? 



Hoe m aak  je de am bit ies 
m eet baar? 

 

Wat  is de st aat  van de 
jeugd? 

 

Hoe zorgen we voor  
kwalit eit  in de prak t i jk? 

 

Welke inzet  is nodig om  
m aat schappeli jk  

result aat  t e behalen? 
 

Wat  is de out com e van 
de geleverde inzet ? 

 

Hoe kunnen we sam en leren en verbet eren? 
 



Meten: verschillende soorten prestatie-indicatoren  
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Input   

Throughput  

Outpu t  

ou tcom e 

Maatschappe lijk 
resu ltaa t  



Meten: outcome monitoring 

 

› Bereik en uitval (no-shows, afhakers) 
 

› Clienttevredenheid ove r nu t/e ffect d iensten  
 

› Doelrealisatie 
• Mate  waarin  geste lde  doe len  zijn  ge rea lisee rd ; 

• Afnam e  problem en, toenam e  ze lfredzaam he id  ….  

Bij jeugdhulp : 

• Zonder jeugdhulp  ve rde r kunnen;  

• Geen te rugkee r in  jeugdhulp ; 

 

Geharm onisee rde  se t ind ica toren  ou tcom e  jeugdvoorzien ingen : 
de fin itie s, ope ra tiona lise ring en  p roces* 
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*Bron: VNG, Branche-organisaties, NJi (augustus, 2016) 



Spreken en verbeteren 
Resultaten van drie wijkteams 

        

3 aanbieders, zelfde interventie Veenwijk Kleikwartier Havenbuurt 

No shows & uitval 35% 10% 5% 

Tevreden (score ≥ 7) 75% 75% 85% 

Zelfredzaamheid 

genormaliseerd 
25% 35% 65% 
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Bron: Van Yperen & Van Arum (2014); Van Yperen e.a. (2015) 
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Lerende teams in de praktijk 
Resultaten STOP 4-7 
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Externaliseren 
Ouders Leerkrachten 

Bron: Balfoort & Bastiaanssen (2012) 
 

• Herkennen we dit? 
• Wat vinden we 

ervan? 
• Hoe verklaren we 

het? 
• Wat gaan we anders 

doen? 



Moraal:  Meten, spreken en verbeteren  
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• De kwaliteitscyclus is een continue proces voor leren en 

verbeteren  
• (Outcome)monitoring is een middel (en geen doel op zich) om 

de kwaliteit van de jeugdhulp te toetsen en te verbeteren 
• Cijfers spreken niet voor zich maar moet over gesproken 

worden 
 
Wat betekent dit voor gemeenten? 
• Gebruik monitoring niet als verantwoordingsinstrument  
• Ga niet financieel afrekenen op outcome; dit leidt tot 

ongewenste perverse prikkels 
• Stimuleer het hebben van een kwaliteitscyclus  



Moraal:  Meten, spreken en verbeteren  
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› Gezamenlijk (verander)proces tussen gemeenten en hun partners. 
Ofwel “samen lerend doen wat werk” 
 

› Gezamenlijke focus: wat is het beoogde resultaat voor kinderen en 
gezinnen? Over eigen belangen heen durven stappen.  
 

› Gemeenten: vraag aan aanbieders wat zij nodig hebben om het 
maatschappelijk resultaat te realiseren  
 
 

Gezamenlijk (verander)proces tussen gemeenten en 
hun partners. Ofwel “samen lerend doen wat werk” 
 
Gezamenlijke focus: wat is het beoogde resultaat voor 
kinderen en gezinnen? Over eigen belangen heen 
durven stappen.  
 
Gemeenten: vraag aan aanbieders wat zij nodig 
hebben om het maatschappelijk resultaat te realiseren  



› Contactgegevens:  
› Lianne  Lekkerkerker: l.lekkerkerker@nji.n l  
› Marloes Driedonks: m .driedonks@nji.n l  

 
› Handige  links:  
› Kwalit eit skom pas: 
https:/ /www.nji.n l/n l/Kennis/Dossie r/Kwalite itskom pas-
resu ltaa tgerich t-werken-aan-jeugd-en-opvoedvraagstukken  
› Pagina inkoop:  
https:/ /www.nji.n l/n l/Kennis/Dossie r/Transform atie -jeugdhulp /7-
tips-over-inkoopbe le id -voor-gem eenten  
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