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Doel van deze bijeenkomst

2

Evaluatie Zin-project en kijken waar nog bij te sturen:

• Wat is succesvol?

• Lukt het toepassen?

• Wat heb je al gedaan?

• Wat is er nog nodig?

• Wat behoeft aandacht?



Werkwijze
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• Terugkoppeling eerste focusgroep. Het project besproken aan 
de hand van 4 thema’s

• POLL beantwoorden

• Uiteen in break-outrooms, verdieping op het thema. Iedere 
groep verdiept zich in 2 thema’s

• Resultaat terugkoppelen in gezamenlijke ruimte – Wie geeft de 
terugkoppeling?



Uitkomsten enquête 
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• Iets meer dan de helft (54,5%) geeft aan dat zijn/haar werkwijze 
door deelname aan het project gewijzigd is.

• We horen geen negatieve reacties van de cliënten over het 
toepassen van Samen Beslissen. De cliënten die wel een reactie 
geven, zijn hier positief over. 

• Alle behandelaren die de enquête hebben ingevuld geven aan 
weleens onzekerheid te ervaren over een te nemen besluit in 
het behandeltraject.



Uitkomsten enquête (vervolg)
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• Ongeveer ¾ van de ondervraagde behandelaren geeft aan vaker 
klachtspecifieke lijsten in te zetten dan voor de start van het 
project.

• 40% van de behandelaren geeft aan dat het bespreken van de 
resultaten met de cliënt betekenisvoller is geworden. 



Poll vragen
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De vier thema’s:
- Samen Beslissen (verdieping groep 1)
- Vragenlijsten inzetten (verdieping groep 1)
- Decisional conflict (verdieping groep 2)
- Evalueren en afsluiten (met een link naar de keten) 

(verdieping groep 2)

Ga naar menti.com en typ code  9893 7830 in



Terugkoppeling
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• Korte algemene terugkoppeling per thema:

• Samen Beslissen

• Vragenlijsten inzetten

• Decisional Conflict

• Evalueren en afsluiten



Uitkomsten eerste focusgroep
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• Korte algemene terugkoppeling per thema:

• Samen Beslissen

• Bewuster bezig met informatievoorziening richting cliënt

• Wordt consequenter ingezet bij opschalen of intensiveren van de zorg

• Vragenlijsten inzetten

• Positief over inzet klachtspecifieke vragenlijsten



Uitkomsten eerste focusgroep (vervolg)
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• Korte algemene terugkoppeling per thema:

• Decisional Conflict

• Veel herkenning door uitwisseling ervaringen op dit onderwerp

• Evalueren en afsluiten

• Meer bewustwording ontstaan om besluiten aan de cliënt goed te 
verwoorden en af te stemmen 



Afsluiting
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• Wat vonden jullie ervan?

• Zijn er nog vervolgacties nodig?



Contact

Bedankt allen voor jullie 
input!


