Sturen op Resultaat 2020 /2021 - overzicht meetinstrumenten en systemen voor meting resultaten
Dit document is onderdeel van de website www.zorgomregioamsterdam.nl, menu item ‘sturen op resultaat’.
Contactgegevens en actuele informatie is te vinden op deze site.
Doelindicatoren voor meten van resultaten in de jeugdhulp (uitval, clienttevredenheid, doelrealisatie)

Outcome indicator

Meetinstrument

Systeem

UITVAL

de code met reden
beëdiging zorg uit het
JW 307 uit het
berichtenverkeer

Eigen backoffice bij beëindiging van
het zorgtraject wordt
systeem
jeugdhulpverlener het stop zorg bericht

CLIËNTTEVREDENHEIDevredenheid

Frequentie van
levering

de JW307 verstuurd

CliëntErvaringsMonitor De CEM+ vragenlijst
plus (CEM+) vragenlijst wordt via BergOp
van Praktikon of het
systeem van de
jeugdhulpverlener
– een
cliëntvolgsysteem
dat aangesloten
kan worden bij de
Trusted Third Party
(TTP) - aangeboden
aan de cliënt.

Bij
intensief/perspectief
zorgtrajecten wordt
de CEM+ vragenlijst
bij beëindiging van
het zorgtraject
afgenomen bij de
cliënt en aangeleverd
bij de gemeenten.

Bij duurzame
trajecten wordt de
CEM+ vragenlijst
Regio’s Amsterdam- eenmaal per jaar

Opmerkingen

afgenomen bij de
cliënt en aangeleverd
bij de gemeenten. Na
een jaar vindt een
evaluatie plaats om
te kijken of de
enquête voor
duurzame trajecten
vaker of minder vaak
Aanbieders die zelf moeten worden
al een digitaal
afgenomen.
vragenlijstsysteem
hebben, kunnen
ervoor kiezen de
CEM+ via dat
systeem af te
nemen en de
gegevens via een
vast format aan te
leveren bij Initi8.
Amstelland en
ZaanstreekWaterland
faciliteren afname
en aanlevering via
BergOp.

Initi8 is de TTP die
de gegevens uit
BergOp en uit de
digitale
vragenlijstsystemen
van de aanbieders
verzamelt en naar
de regio stuurt.

DOELREALISAGTIE
1. De mate waarin cliënten zonder hulp
verder kunnen nieuwe uitvraag

1 vraag uit de CEM+
vragenlijst

BergOp of een
Einde zorg:
cliëntvolgsysteem Bij beëindiging zorg
dat aangesloten is
bij de Trusted
Third Party
Langer >1 jaar zorg:
n.v.t.

DOELREALISARIE
2. Herhaald beroep. De mate waarin er
na beëindiging geen nieuwe start
jeugdhulp plaatsvindt

dit wordt al
bijgehouden via
beleidsinformatie
jeugd, het
berichtenverkeer
(iJW berichten

Backoffice
Einde zorg:
systeem van de
Bij start & bij
jeugdhulpverlener beëindiging zorg
worden berichten
gestuurd (conform
administratie
protocol)
Langer >1 jaar zorg:
Bij start & bij
beëindiging zorg
worden berichten
gestuurd (conform
administratie
protocol)

De CEM+ wordt gebruikt
voor de indicator
cliënttevredenheid maar
ook voor het meten van dit
subonderdeel.
1 vraag uit de CEM+
meetresultaten gaat over
de mate waarin de cliënt zelf
zonder hulp verder kan.
De jeugdhulpverlener neemt
CEM+ vragenlijst bij de
cliënten af t.b.v. outcome
indicator cliënttevredenheid
en dit onderdeel van
doelrealisatie
De jeugdhulpverlener hoeft
hier niets extra’s voor te
doen, dit wordt al
bijgehouden via
beleidsinformatie jeugd, het
berichtenverkeer (iJW
berichten)

DOELREALISATIE
3. Ervaren verminderde problematiek.
De mate waarin problemen
verminderd zijn en/of
zelfredzaamheid/participatie is
verhoogd

Meetinstrument
probleemafname
score 1,2,3

Het Regionaal
Administratie
Platform (RAP)

Einde zorg:
Tabblad scores
Bij beëindiging zorg Meer informatie over
gebruik van deze module is
te vinden in de handleiding
Langer >1 jaar zorg: RAP, pagina 19-23
1 x per jaar (min. 12
mnd na start zorg)

DOELREALISATIE
4. De mate waarin overeengekomen
doelen gerealiseerd zijn

GAS-score -1,0,1,2

Het Regionaal
Administratie
Platform (RAP)

Einde zorg:
Tabblad scores
Bij beëindiging zorg Meer informatie over
gebruik van deze module is
te vinden in de handleiding
Langer >1 jaar zorg: RAP, pagina 19-23
1 x per jaar (min. 12
maanden na start
zorg)

