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 Arduin/QinO BV Buntinx Effectory Ipso Facto LSR Philadelphia PSW Roermond Siza Stichting Alexander/ 
VOBC 

Dichterbij - Van Biene 

Instrument 
 

Personal Outcomes  
Scale (POS) 

Quality Qube Cliëntervarings-
onderzoek 

Onze cliënten aan het 
woord 

Cliënten over kwaliteit Toetsing cliëntwaarde-
ring  

Vragenlijst tevredenheid 
cliënten  

‘Dit vind ik ervan!’ C-toets OBC ‘Ben ik tevreden?’ 

Oordeel Commissie van 
Deskundigen  

Klik hier voor de recen-
sies van de Commissie 
van Deskundigen. 

Klik hier voor de recen-
sies van de Commissie 
van Deskundigen. 

Klik hier voor de recen-
sies van de Commissie 
van Deskundigen. 

Klik hier voor de recen-
sies van de Commissie 
van Deskundigen. 

Klik hier voor de recen-
sies van de Commissie 
van Deskundigen. 

Klik hier voor de recensie 
van de Commissie van 
Deskundigen. 

Klik hier voor de recensie 
van de Commissie van 
Deskundigen. 

Klik hier voor de recensie 
van de Commissie van 
Deskundigen. 

Klik hier voor de recensie 
van de Commissie van 
Deskundigen. 

Klik hier voor de recensie 
van de Commissie van 
Deskundigen. 

Doelgroep(en) 
- Lichamelijk 
- Lichte v.b. 
- Matige v.b. 
- Ernstige v.b. of EMB 
- NAH 
- Zintuiglijk  
- Jeugdigen lichte v.b. 
- Proxy’s 

 
 
X 
X 
X 
 
 
 
(X)  

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
(X) 

 
X 
X 
X 
(middels proxy) 
X  
X  visueel en auditief 
X 
X 

 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X visueel en auditief 
X 
X 

 
X 
X 
X 
 
X 
X visueel en auditief 
X 
X 

 
 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X visueel 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X  

 
X 
X 
X 
X 
X 
X  visueel en auditief 
X 
X 

Wie geeft informatie? Cliënt bij zelfbeoordeling 
Cliëntvertegenwoordi-
ging/begeleider indien 
cliënt niet zelf in staat is 
te antwoorden. 
 

Cliënt 
Cliëntvertegenwoordiger 
Begeleiders 

Cliënt 
Ouder/ 
vertegenwoordiger 

Cliënt  
 

Cliënt  
Proxy indien cliënt niet 
zelf in staat is 
 

Cliënt  
Proxy (verwant)  

Cliënt  
Ouders 

Cliënt  
Zo nodig aangevuld met 
proxies 

Cliënt  Cliënt  
Proxy indien cliënt niet 
zelf in staat is 
 

Zicht op concrete indivi-
duele verbeterwensen? 

Ja  Ja. Cliënt beslist over 
doorgeven individuele 
verbeterwensen t.b.v. 
OP 

Ja, rapportages op  
cliëntniveau dienen als 
input voor ondersteu-
ningsplan cliënt  

Ja  Ja, per thema  Ja, na verdiepend ge-
sprek  

Ja, per item Ja Ja  Ja  

Wijze van informatie 
verzamelen 

Vragenlijst, mondeling in 
de vorm van een gesprek 
af te nemen. 
 
Scoren op 3-puntsschaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor wijze van 
informatie verzamelen 
en een indruk van het 
instrument. 

Vragenlijst: 
- webapplicatie /iPad 
- schriftelijk 
- mondeling 
Pictogrammen 3-
puntsschaal 
 
Antwoorden op open 
vragen 
 
Focusgroepen  
 
Wordt op organisatie 
aangepast 
 
 
 
Klik hier voor wijze van 
informatie verzamelen. 

Vragenlijst, zo nodig in 
interview af te nemen. 
- Webapplicatie 
- Schriftelijk, met 3-

puntsschaal (indien 
nodig met begelei-
ding) 

- Mondeling 
 
Antwoorden op open 
vragen 
 
 
 
 
 
 
Klik  hier voor wijze van 
informatie verzamelen  

Vragenlijst,  
- door cliënt in te 

vullen 
- of door proxy als 

cliënt niet in staat is 
- of in gesprek  
 
Pictogrammen  
3- puntsschaal, rapport-
cijfers 
 
Antwoorden op open 
vragen 
 
 
Klik hier voor wijze van 
informatie verzamelen 
en een indruk van het 
instrument. 

Vragenlijst, schriftelijk of 
mondeling af te nemen 
of met webapplicatie. 
 
Antwoordmogelijkheden 
ja/nee  
 
Rapportcijfer 
 
Antwoorden op open 
vragen 
 
Groepsgesprek 
 
 
Klik hier voor wijze van 
informatie verzamelen 
en een indruk van het 
instrument. 
 

Vragenlijst als webappli-
catie, met beeld en 
geluid 
 
Antwoordmogelijkheden 
ja/soms wel,soms niet/ 
nee/weet niet 
 
Antwoord op 2 open 
vragen 
 
 
 
 
 
Klik hier voor wijze van 
informatie verzamelen 
en een indruk van het 
instrument. 

Vragenlijst, af te nemen 
in interview/ dialoogge-
sprek of door schriftelij-
ke vragenlijst 
 
Scores: ja – nee – weet 
niet 
 
Antwoorden op open 
vragen 
 
Gesprek met cliënt en 
ouders 
 
 
Klik hier voor wijze van 
informatie verzamelen 
en een indruk van het 
instrument. 

Cliënt onderzoekt hard-
op thema voor thema 
wat hij belangrijk vindt 
en hoe het gaat.    
Begeleider ondersteunt 
(De dialoog). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor wijze van 
informatie verzamelen  

Interview/dialoog-
gesprek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor wijze van 
informatie verzamelen  

Dialoog-gesprek 
 
Score op 5-punts-schaal 
 
Samenvatting van het 
gesprek  
 
Vastleggen van acties 

 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor wijze van 
informatie verzamelen 
en een indruk van het 
instrument. 

Aard van de rapportage Cliëntprofiel per domein: 
Scores over de acht 
domeinen van kwaliteit 
van bestaan. Daarnaast 
kwalitatieve informatie 
per domein. 
 
Vergelijking met andere 
cliënten van de locatie / 
organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de aard 
van de rapportage. 
 

Per indicator: gemiddel-
den voor team, locatie 
en organisatie 
 
Rapportcijfer 
 
Resultaten per respon-
dentengroep naast 
elkaar 
 
Benchmark vanaf 2014 
beschikbaar 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de aard 
van de rapportage. 

Per onderwerp een 
score. 
Vergelijking: 
- Eerdere metingen 
- Andere eenheden 

binnen de organisatie 
- VGN-benchmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de aard 
van de rapportage. 

Per cliënt exceloverzicht 
met antwoorden op 
open vragen. 
 
Per locatie /woning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
factsheet op selectie van 
vragen met opvallende 
afwijkingen t.o.v. andere 
locaties. 
 
Organisatie als geheel:  
- beschrijving van de 
resultaten, uitsplitsingen 
naar onderdelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-samenvatting 
 -verbeterpunten 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de aard 
van de rapportage. 

Kwantitatieve en kwali-
tatieve informatie:  
- Op basis van de 

stellingen: sterke 
punten en aan-
dachtspunten. 

- Opmerkingen en 
suggesties: thema-
tisch geordend.  

- SMART verbeter-
plan 

- input zorgplan  
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de aard 
van de rapportage. 

Digitale rapportage, 
zowel op cliëntniveau als 
op geaggregeerd niveau 
(locatie, regio, cluster, 
organisatie). 
 
Met ingang van 2014 is 
de individuele raportage 
onderdeel van ECD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de aard 
van de rapportage 
 

Scores per onderwerp en 
per thema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de aard 
van de rapportage. 

Scores en kwalitatieve 
informatie in het ECD. 
 
Van daaruit onderge-
bracht in management-
rapportages per onder-
deel van de organisatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de aard 
van de rapportage. 

Scores per stelling 
 
Open vragen: thema-
tisch, met citaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de aard 
van de rapportage. 

Kwantitatieve en kwali-
tatieve informatie m.b.t. 
cliëntervaringen op 
individueel en cliënto-
verstijgend niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de aard 
van de rapportage. 
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 Arduin Buntinx Effectory Ipso Facto LSR Philadelphia PSW Roermond Siza Stichting Alexander/ 
VOBC 

Dichterbij - Van Biene 

Instrument 
 

Personal Outcomes  
Scale (POS) 

Quality Qube Cliëntervarings-
onderzoek 

Onze cliënten aan het 
woord 

Cliënten over kwaliteit Toetsing cliëntwaarde-
ring  

Vragenlijst tevredenheid 
cliënten  

‘Dit vind ik ervan!’ C-toets OBC ‘Ben ik tevreden?’ 

Te verrichten activitei-
ten ter voorbereiding  

Training medewerkers 
als interviewers 

Training medewerkers  
Sessie van 1,5 uur 

Communicatie in/extern 
Aanleveren cliëntenbe-
stand 
Input voor maatwerk 
vragenlijst die aansluit 
bij organisatie en doel-
groep 

Training medewerkers 
door Ipso Facto, die 
vervolgens collega’s 
kunnen instrueren 

Startgesprek  
Betrekken cliëntenraad 
Interne communicatie 
Evt instructie medewer-
kers 
 

Aankondigen bij cliënt  
Korte schriftelijke in-
structie voor medewer-
ker die ondersteunt bij 
invullen of voeren van 
aanvullend gesprek 
 

Enige instructie voor 
medewerkers. 
Per cliënt ca 1/2 uur 
voorbereiding. 

Cursus voor begeleiders 
(6 uur + 3 uur) 
Inbedding in de ICT (ECD 
en management-
rapportage) 

Instructie door Stichting 
Alexander 

Training medewerkers  
3 x 3 uur, door Van Biene 
of 
Training via een train-
the-trainersconstructie 
waarbij interne trainers 
door van Biene worden 
opgeleid. 

Afstemming op ECD en 
opname in manage-
menttrapportage  

Uitvoering en 
verwerking 
 

Afnameduur 1 à 1,5 uur. 
 
Door interviewer of, bij 
gebruik van elektroni-
sche applicatie, geauto-
matiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier  voor meer 
informatie over de uit-
voering. 

Vragenlijst samenstellen 
in overleg (m.m.v. CR) 
 
Afnameduur bij cliënt 
varieert  van 10 tot 60 
minuten. 
 
Door eigen medewerker 
of interviewer Buntinx 
 
Verwerking en rapporta-
ge door Buntinx 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de  
uitvoering.  

Afnameduur ca 20 minu-
ten.   
 
Af te nemen door onaf-
hankelijke medewerker  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de  
uitvoering. 

Vragenlijst: 20 – 40 min. 
Interview: 40 – 60 min. 
 
Interview:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
door interviewer (onaf-
hankelijke medewerker) 
of door cliëntvertegen-
woordiger 
 
Verwerking en rapporta-
ge door Ipso Facto 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de  
uitvoering.  

Afnameduur ca 30 minu-
ten. 
 
Invullen door cliënt, evt. 
proxy of met ondersteu-
ning LSR of eigen mede-
werker (na instructie). 
 
Groepsgesprekken 
 
Rapportage vragenlijst 
en groepsgesprekken 
 
Verbeterplanbespreking 
 
 
Klik hier  voor meer 
informatie over de  
uitvoering.  
 

Afnameduur ca 20 minu-
ten. 
 
Uitgangspunt is dat 
cliënt zelf de vragenlijst 
invult. Indien niet moge-
lijk, helpt medewerker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de  
uitvoering.  

Afnameduur 30 - 60 
minuten, door eigen 
medewerker. 
 
Verwerking handmatig in 
Excel door medewerker 
van de organisatie 
 
Resultaten in Excelover-
zichten, op niveau stich-
ting, sector, locatie en 
cliënt.  
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de  
uitvoering.  

Afnameduur ca 60 minu-
ten  
 
De scores en bevindin-
gen worden opgenomen 
in een eigen database  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de  
uitvoering.  

Afnameduur 15-20 min.  
 
Interview door onafhan-
kelijke, eigen medewer-
ker na training, of door 
VOBC. 
 
Verwerking en rapporta-
ge door VOBC, tabellen 
voor kwantitatieve ge-
gevens, op vragen the-
matisch geordend. 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de  
uitvoering. 

• Voorbereiding 
• Dialooggesprek 
• Vastleggen  bevin-

dingen (Samenvat-
ting gesprek – Acties 
cliënt – kwantitatieve 
scores) 

 Ondersteuningsme-
thodiek 

• Evaluatie en vervolg-
afspraken 

 
 
 
 
 
Klik hier voor meer 
informatie over de  
uitvoering.  

Indicatie kosten out of 
pocket 
 

 Licentiekosten: 
<500: 3.500 
501-1500: 5.250 
1501 – 3000: 7.000 

Afhankelijk van aantal 
cliënten, aantal teams, 
complexiteit organisatie, 
uitgebreide of korte 
vorm. 
Op basis van deze infor-
matie wordt vrijblijvend 
offerte binnen 36 uur 
aangeleverd. 

Standaard uitvoering: 
4.250 + 7,50 per cliënt + 
205 per gerapporteerde 
groep 
 
Maatwerk uitvoering 
7.950 + 6,14 tot 13,60 
per cliënt + 242 per 
gerapporteerde groep 

4.400 euro 
Schatting 6 à 8 euro per 
cliënt  

Offerte op maat. De kosten voor gebruik 
van het instrument, 
zoals door Philadelphia 
ontwikkeld, zijn mini-
maal. In het derde kwar-
taal van 2014 kan nader 
inzicht in de kosten 
worden  gegeven 

Nadere informatie over 
kosten op te vragen bij 
PSW 

Licentiekosten : € 4,50 
per cliënt per jaar  
 
Cursus voor begeleiders, 
per groep van max. 15 
medewerkers € 1455,- 
 
Opleiding leerbegeleider 
€ 3000,- p.p.  
 
 

Kosten worden op maat 
opgesteld 
 

Training 25 deelnemers 
3 dagdelen € 1.725  

 Optie 1: training alle 
medewerkers door 
Van Biene 

 Optie 2: Van Biene 
leidt interne trainers 
op (train-de-trainers-
constructie) 

Eenmalige aanschaf 
instrumentenset met 
toebehoren € 5.000 
De organisatie kan 
daarmee onbeperkt 
uitrollen. 

Reeds in gebruik bij 
 

4 organisaties, zie: 
www.qol-
instruments.com  
 
 
 

10 organisaties, zie 
www.buntinx.org  

18 organisaties, zie 
www.effectory.nl  
 

12 organisaties, zie  
www.ipsofacto.nl  
 
 
 

70 zorgorganisaties, zie 
www.hetlsr.nl  
 
 

Nog niet in gebruik bij 
andere organisaties 
 
 

Nog niet in gebruik bij 
andere organisaties 
 

4 organisaties, zie 
www.platformditvindike
rvan.nl  
 
 

18 behandelcentra 
 
 

Dichterbij 
SWZ 
Noorderbrug 
Pluryn 
 
 

Herkomst 
 

Instelling gehandicap-
tenzorg, i.s.m. universi-
teit Gent, tevens eige-
naar van licentiesysteem 

Ontwikkeld en uitge-
bracht door Buntinx 
Training & Consultancy  

Effectory  
  
 

Onderzoeksbureau Instelling gehandicap-
tenzorg, ism Verwey-
Jonker Insitituut, Arcon 
en Ipso Facto 

Instelling gehandicap-
tenzorg 
 

Instelling gehandicap-
tenzorg 
 

Instelling gehandicap-
tenzorg, ism Bureau 
Artemea, Buntinx, IGZ, 
Menzis, Agis, LOC Zeg-
genschap in zorg 

Brancheorganisatie ism 
kennisinstituut 

Onderzoeksbureau, 
i.s.m. Dichterbij 
 

Nadere informatie 
 

JLoon@qol-
instruments.com  
info@qol-
instruments.com  

Wil Buntinx 
btc@buntinx.org  
 
Math Reintjens 
mreintjens@mra.nl  

 
www.buntinx.org  

Kim.Hofmeester@Effect
ory.nl  
 

 

matthieudenhoedt@ 
ipsofacto.nl    

f.vankraaij@hetlsr.nl  
 
 

Maar-
tje.blom@philadelphia.n
l  
g.degroot@philadelphia.
nl 

n.vanenckevort@pswml.
nl 
j.bidlot@pswml.nl  

ditvindikervan@siza.nl 
 
www.platformditvindike
rvan.nl   
 

jurrius@st-alexander.nl  
d.verstegen@lvgnet.nl  

c.vanoorsouw@dichterbi
j.nl 
 

Format  Klik hier voor het format. Klik hier voor het format. Klik hier  voor het for-
mat. 

Klik hier voor het format. Klik hier  voor het for-
mat. 

Klik hier voor het format. Klik hier voor het format. Klik hier voor het format. Klik hier voor het format. Klik hier voor het format. 
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http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/525ff55d7cc18
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Checklist  Klik hier voor de check-
list. 

Klik hier voor de check-
list. 

Klik hier voor de check-
list. 

Klik hier voor de check-
list. 

Klik hier voor de check-
list. 

Klik hier voor de check-
list. 

Klik hier voor de check-
list. 

Klik hier voor de check-
list. 

Klik hier voor de check-
list. 

Klik hier voor de check-
list. 

 

  

http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/525ff800ec103
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http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/5268e9953b4d3
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   De Hondsberg Humanitas 

Instrument 
 

MijnMening CT-Toets VG-Humanitas 

Status  
volgens oordeel commis-
sie 

Klik hier voor de recensies 
van de Commissie van 
Deskundigen. 
 

Klik hier voor de recensies 
van de Commissie van 
Deskundigen. 

Doelgroep(en) 
- Lichamelijk 
- Lichte v.b. 
- Matige v.b. 
- Ernstige v.b. of EMB 
- NAH 
- Zintuiglijk  
- Jeugdigen lichte v.b. 
- Proxy’s 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 

X 
X 
 
 
 
 

X 

Wie geeft informatie? 
 

Cliënt  Cliënt  

Zicht op concrete indivi-
duele verbeterwensen? 
 

Ja  Ja  

Wijze van informatie 
verzamelen 
 

Webapplicatie op ieder 
platform met internet-
verbinding. 
 
 
 
Klik hier voor wijze van 
informatie verzamelen en 
een indruk van het in-
strument 

Interview/ 
dialooggesprek, gevoerd 
door een duo van een 
ervaringsdeskundige en 
een co-interviewer. 
 
Schriftelijke / telefonische 
afname, afhankelijk van 
de doelgroep 
 
Klik hier voor wijze van 
informatie verzamelen en 
een indruk van het in-
strument 

Aard van de rapportage 
 
 

Per item zijn individuele + 
groepsscores meteen 
zichtbaar. 
Dat geldt ook voor verbe-
terwensen . 
 
 
Klik hier voor meer in-
formatie over de aard van 
de rapportage. 
 

Procentuele verdeling 
scores op stellingen. 
Samenvatting van open 
vragen, per groep. 
 
 
 
Klik hier voor meer in-
formatie over de aard van 
de rapportage. 
 

Te verrichten activiteiten 
ter voorbereiding  
 

Plannen van het invullen 
en bespreken van acties. 
In  

Organisatie van toetsing, 
werving en training inter-
viewers, planning.  

Uitvoering en verwerking 
 

Niet van toepassing, 
meteen beschikbaar op 
iPad, laptop, computer 
etc. 
 
Klik hier voor meer in-
formatie over de uitvoe-
ring. 
 

Door LSR, in het kader 
van het samenwerkings-
verband van  Humanitas.  
 
Klik hier voor meer in-
formatie over de uitvoe-
ring. 
 

Indicatie kosten out of 
pocket 
 

Vaste kosten tussen 295 – 
495 euro per jaar 
Variabel afhankelijk van 
aantallen cliënten: 6 – 8 
euro per cliënt  

Maatwerk, afhankelijk 
van aantallen cliënten en 
groepen.  

http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/52973eb4d9822
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/52973e8c01aff
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/5298b495b07e1
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/5298b958654b8
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/529885893380b
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/529885adda7bd
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/52987f39e5396
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/52987f65de649


 

 

http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/52989327f0f1e 

Reeds in gebruik bij 
 

In deze vorm nog niet bij 
andere organisaties; in 
2014 bij De Lichtenvoor-
de 

In deze vorm nog niet bij 
andere organisaties  

Herkomst 
 

De Hondsberg  Humanitas, LSR,  Stichting 
Alexander  

Nadere informatie 
 

r.kooijmans@hondsberg.
koraalgroep.nl  

www.humanitas-dmh.nl  

Format  Klik hier  voor het format. Klik hier  voor het format. 

Checklist 
 

Klik hier voor de checklist. Klik hier voor de checklist 

http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/52989327f0f1e
mailto:r.kooijmans@hondsberg.koraalgroep.nl
mailto:r.kooijmans@hondsberg.koraalgroep.nl
http://www.humanitas-dmh.nl/
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/52989327f0f1e
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/5298943f55abe
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/5298931a16318
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/5298ba95d78dd

