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En jullie zijn……



Doen wat werkt

• Effectieve behandelmethoden inzetten

• Significante verbetering!

Maar:

• Het gaat om gemiddelde effecten

• Effectgroottes zijn niet optimaal



Kortom: er speelt meer mee….

Maar wat dan?
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Waarom wil de Bascule Samen Beter Beslissen?

• Benutten van algemeen werkzame factoren om tot betere 
hulpverlening te komen.

• Behandelaren en cliënten praktische handvatten geven om 
deze algemeen werkzame factoren te benutten.

• Op organisatie niveau continu leren over ‘wat werkt voor onze 
cliënten’: bouwen aan de wetenschappelijke attitude en 
bouwen aan Top GGZ.



Samen Beter Beslissen – 4 elementen

1. Bouwen aan goed contact en eigen rol cliënt.

2. Doelgericht werken, met goede doelen die passen bij de 
wensen en voorkeuren van de cliënt.

3. Meer evalueren tijdens een behandeling (en daar dan ook 
wat mee doen)

4. Op geaggregeerd niveau (n>1) kijken naar wie zijn onze 
doelgroepen, wat zijn onze aanpakken, wat zijn onze 
resultaten, wat zijn de contextfactoren waar we rekening mee 
moeten houden?



Element 1: goed contact

• Werken aan goed contact door Shared Decision Making in te 
zetten. 

• Werken aan goed contact door principes uit de 
presentiebenadering en oplossingsgericht werken toe te 
passen.

• Werken aan goed contact door te luisteren naar wat cliënten 
willen.



Wetenschappelijke 
kennis over 

behandelopties 
Ervaringskennis

Wensen en waarden 
cliënt+ leefstijlopties

Shared Decision Making

Definitie Shared Decision Making

“Zorgverlener en cliënt nemen in een gezamenlijk proces beslissingen 
over gezondheids- en behandeldoelen, op basis van wetenschappelijke 
kennis, ervaringskennis en waarden en wensen van de cliënt” 
(Elwyn, 2012). RANDVOORWAARDEN  

(duur, tijdstip, 
financieel)



SDM: dialoog is de basis

• Basis van de methode is een gesprek tussen cliënt en 
hulpverlener als gelijkwaardige gesprekspartners.

• Cliënt/gezin brengt zelf verzamelde informatie over kennis vanuit 
netwerk of informele informatiebronnen in.

• Cliënt brengt (gefundeerde of ongefundeerde) voorkeuren in.
• Hulpverlener biedt aansluitend volledige en neutrale informatie 

over behandelopties: te verwachten resultaat en voor- en 
nadelen.

• Beiden dragen bij aan het komen tot een beslissing door de 
cliënt over beoogde doelen en de benodigde acties om deze 
doelen te bereiken.



Wat vind jij goed contact?



Luisteren naar: wat vinden cliënten belangrijk?



Element 2: werken met goede doelen



Lessen uit Rambamboelie: Wat is het probleem/doel?
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Doelen stellen: Goede doelen



Doelen stellen: let op formulering

• Doel moet SMART geformuleerd zijn:

• Want anders niet goed te evalueren en benutten…..
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Goede doelen stellen is een eitje



Element 3: (Doelen) evalueren: waarom?

Twee redenen:

1. Zitten we ‘on track’ of moeten we iets veranderen?

2. Bij uitstek de kans om motivatie en gevoel van 
regie/eigenaarschap van de oplossing te bekrachtigen



Doelrealisatie evalueren

• Kan op globaal niveau tot exact niveau

• Is het doel wel of niet gehaald?                      

– (➔ simpele evaluatieve vraag)

• Beoordelen van de mate waarin bepaalde doelen behaald zijn 

– (➔ eenvoudige scoring adhv goal attainment scoring)

• Met gebruik van meetinstrumenten                

– (➔ exacte verkenning van veranderingen)



Doelrealisatie met GAS-scores

• We benutten de data om met de cliënt te evalueren in hoeverre de gestelde 
doelen reeds behaald zijn. 

• GAS-scores, per doel laten scoren: 
• -1 = doel niet behaald, situatie ongunstiger dan bij start, 
• 0 = doel niet behaald, situatie gelijk aan start, 
• 1 = doel deels behaald, 
• 2 = doel behaald

➢ Aanleiding tot gesprek met cliënt: zitten we op het juiste spoor?
➢ Heroverwegen gestelde doelen (aanpassen of nieuwe extra doelen formuleren)

Bij start traject en na iedere zes weken



Stappen – spiekbriefje

1. Doelscore is als een thermometer, het is een momentopname. Het scoren geeft een indruk hoe 
ver we zijn gevorderd met het bereiken van een doel.

2. Geformuleerde doelen herhalen. 

3. GAS-scores introduceren (+2 heel sterk verbeterd, +1 een beetje verbeterd, 0 = gelijk   gebleven, 
-1 = verslechterd)  en laten inschatten per (werk)doel. 

4. Uitnodigen van de jongere: welke score zou jij op dit (werk)doel willen geven. Leg eens uit
waarom je deze score geeft, geef een voorbeeld. Hulpverlener: doorvragen op het waarom van 
een score is belangrijk. 

5. Wat vindt de hulpverlener versus wat vindt de jongere van wat er bereikt is op het doel voor de 
korte/lange termijn.  

6. Vinden we de bereikte resultaten goed genoeg of moeten we iets veranderen? Eventueel: is er
aanleiding om de doelen bij te stellen (bijv. Nieuwe info of life-event). Werkdoelen en acties
veranderen wel vaker. 



1. Werk in tweetallen.
2. Verdeel de rollen: één persoon is de behandelaar, de andere persoon is de 
cliënt. Lees de rolbeschrijvingen.
3. Evalueer gezamenlijk de eerder gestelde doelen. Wat is nu de logische 
vervolgactie? Wat ging moeilijk? Wat ging makkelijk?

Meten 
Interpreteren
Plan
Uitvoeren 

Oefenen: doelen evalueren



Element 4: naar een lerende organisatie



Benutting van de data

• Brengt gegevens uit het primaire proces samen over doelgroep, 
aanpak, resultaten.

• Data bijeenbrengen is middel, geen doel.

• Benutting is het sleutelwoord!

• Implementeren meet- en verbeterbeweging.

• Op team, organisatie of landelijk niveau praten over de gegevens 
en komen tot vragen en/of antwoorden.
– Reflecteren binnen de organisatie.

– Gezamenlijk onderzoek uitvoeren.



Benutting van resultaten uit de praktijk in de praktijk….

Van benutting is sprake als meetresultaten:

• input zijn voor leren over eigen functioneren (div. 
niveaus).

• input zijn voor voorstellen en onderbouwing van 
verbeteringen. 

• leidt tot kennisvermeerdering over what works for whom?



• Individueel niveau -> 1e gebruiker
• Hulpverlener en cliënt (jeugdige en/of ouders) 

• Geaggregeerd niveau -> 2e gebruiker
• Caseload hulpverlener
• Teams
• Afdelingen

• Geaggregeerd niveau -> 3e gebruiker
• Instellingen
• Groep van instellingen

• Financiers 

Instelling

Afdeling 
A

Cliënt 1 Client 2 Cliënt …

Afdeling 
B

Cliënt …Cliënt 1

Benutting – op allerlei niveaus



Activiteit Vraag

Herkennen Zijn de cijfers te plaatsen?
- Sluiten de resultaten aan bij klinische ervaring?
- Is het een goede weerspiegeling? 
- Zijn de metingen goed verlopen?
- Hoe representatief is de onderzoeksgroep (respons)

Begrijpen Kunnen we ze verklaren?
- Factoren die van invloed zijn geweest?
- Doorvragen naar situaties (wanneer/hoe, uitzonderingen en hulpbronnen & krachten)  

Waarderen Vinden we ze goed genoeg?
- Tevreden over resultaten? 
- Is de doelstelling bereikt?

Handelen Zijn er verbeteracties nodig?
- Zo ja: Doelen stellen. 

Benutting – reflectiestappen



• Transparantie primair proces wordt vergroot (in-, through, 
output).

• Aanknopingspunten voor scholing en onderhoud.

• Reflectie en discussie leidt tot betere presterende 
organisaties.

• Informatie over uitkomsten als basis voor voortdurende 
verbetering (verbeterdoelen stellen en evalueren, PDCA).

(Leijsen, 2008; Walburg, 2003)

Meten maakt teams beter!



Praktijkvoorbeeld 1: CGW





Implementatiestrategie SBB

• Opleiden aandachtsfunctionarissen in ieder team

• team-momenten met aandacht voor element

• Tussentijdse acties om thema warm te houden

• Aanstelling Projectleider Lerende Organisatie voor borging op 
de langere termijn.



Implementatie Samen Beter Beslissen

Vraagt timing en temporiseren

Verandering organisatiestructuur +
Verandering financieringsstructuur +

Variëteit kennis en gebruik meetinstrumenten +
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Vragen?

Voor vragen over Samen Beter Beslissen, mail naar:

i.berends@piresearch.nl


