
QUICKSCAN BETROKKENEN PROJECTORGANISATIE 

TOTAALSCORE

Aantal 
respondenten 

Minimum    
score

Maximum    
score

Gemiddelde   
score

 (47 items Quickscan) 3 5,2 7,5 6,2

Totaalscores worden alleen berekend als alle cluster- en fasescores berekend zijn
Fase- en clusterscores worden alleen berekend als meer dan de helft van de betreffende items is ingevuld

Figuur 1. Gemiddelde Clusterscores
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QUICKSCAN BETROKKENEN PROJECTORGANISATIE 

  n = aantal respondenten

  0:     helemaal niet mee eens / hier zijn we in onze gemeente nog niet mee begonnen     

  10:   helemaal mee eens / dit is in onze gemeente volledig van toepassing / volledig ingevoerd  

  CLUSTERSCORES * n minimum maximum gemiddelde

KETENCOMMITMENT 3 6,1 7,6 6,8

SAMENWERKING 3 7,1 8,0 7,4

OPTIMALE ONDERSTEUNING 3 3,3 7,0 4,9

CLIENTGERICHTHEID 3 5,4 7,8 6,5

CASUSREGIE & LOGISTIEK 3 6,2 7,2 6,7

RESULTAATGERICHT LEREN 3 4,0 6,5 5,5

MONITORING 3 3,2 7,3 5,2

ORGANISATIE & FINANCIERING 3 3,6 7,6 5,6

   FASESCORES * n minimum maximum gemiddelde

FASE 1 3 6,4 8,1 7,2

FASE 2 3 5,7 7,5 6,5

FASE 3 3 4,4 7,2 5,6

FASE 4 3 2,4 6,4 4,5

* Fase- en clusterscores worden alleen berekend als meer dan de helft van de betreffende items is ingevuld

Figuur 2. Gemiddelde Fasescores
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QUICKSCAN BETROKKENEN PROJECTORGANISATIE 

TOTAALSCORE, FASESCORES EN CLUSTERSCORES PER RESPONDENT

DEELNEMER FUNCTIE
HOE LANG 

BETROKKEN
TOTAALSCORE FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

1 Projectleider Meer dan 2 jaar 6,0 7,1 6,4 5,1 4,6

2 Manager JGZ Tussen 1 en 2 jaar 7,5 8,1 7,5 7,2 6,4

3
Beleidsmedewerker 
gemeente

Tussen 1 en 2 jaar 5,2 6,4 5,7 4,4 2,4

DEELNEMER KETENCOMMITMENT SAMENWERKING
OPTIMALE 

ONDERSTEUNING
CLIENT 

GERICHTHEID
CASUSREGIE & 

LOGISTIEK

RESULTAAT 
GERICHT 

LEREN
MONITORING

ORGANISATIE & 
FINANCIERING

1 6,1 7,1 4,3 6,4 6,7 6,0 5,0 5,6

2 7,6 8,0 7,0 7,8 7,2 6,5 7,3 7,6

3 6,6 7,1 3,3 5,4 6,2 4,0 3,2 3,6

* Totaalscores worden alleen berekend als alle cluster- en fasescores berekend zijn

* Fase- en clusterscores worden alleen berekend als meer dan de helft van de betreffende items is ingevuld

Figuur 3. Clusterscores per respondent
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QUICKSCAN BETROKKENEN PROJECTORGANISATIE 

Itemscores per cluster 

n minimum maximum gemiddelde

KETENCOMMITMENT

Ketenpartners hebben een gezamenlijke visie op de begeleiding van kinderen met overgewicht 3 8 8 8,0

Ketenpartners zijn het eens over het belang van integraal werken (verbinden medisch, sociaal en publiek domein) 3 8 8 8,0

Binnen de ketenaanpak is afgesproken wat ketenpartners met elkaar willen bereiken (gezamenlijke doelen en ambities) 3 7 7 7,0

Binnen de ketenaanpak is afgesproken hoe organisaties in de keten met elkaar samenwerken  3 7 9 7,7

Organisaties in de keten hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend 3 5 8 6,3

Er is commitment voor de ketenaanpak bij de leidinggevenden van de deelnemende organisaties 3 7 7 7,0

Er is regulier overleg tussen de managers van de organisaties in de keten 3 4 6 5,3

Ketenpartners hebben afgesproken wat zij van potentiële nieuwe ketenpartners verwachten 3 1 8 5,0

INTERPROFESSIONELE SAMENWERKING

Het is duidelijk op welke doelgroep de ketenaanpak zich richt 3 7 10 8,3

De professionals in de keten zijn op de hoogte van elkaars deskundigheid en taken 3 7 8 7,3

Verdere verduidelijking over rollen en taken wordt waar nodig bereikt door onderling overleg tussen professionals 3 7 8 7,7

Binnen de ketenaanpak wordt samengewerkt door professionals uit het medisch, sociaal en publiek domein 3 6 8 7,0

Er is regelmatig direct contact (face to face of telefonisch) tussen verschillende professionals in de keten 3 7 9 7,7

Binnen de ketenaanpak heerst een cultuur waarin professionals elkaar op professionele manier aanspreken op verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken 3 7 7 7,0

Door de ketenaanpak overgewicht weten betrokken professionals elkaar ook bij andere casuïstiek beter te vinden 3 6 8 7,0

OPTIMALE ZORG EN ONDERSTEUNING

Binnen de ketenaanpak worden wensen en behoeften van de doelgroep periodiek opgehaald en in kaart gebracht 3 4 7 5,3

De ondersteuning en zorg in de keten is met de doelgroep (kinderen met overgewicht of hun ouders) afgestemd op wat er nodig is 3 5 7 6,3

Vertegenwoordigers uit de doelgroep worden betrokken bij verbetertrajecten binnen de ketenaanpak  3 1 7 3,0

CLIENTGERICHTHEID

Kinderen en gezinnen krijgen van de professionals in de keten duidelijke en eenduidige informatie 3 5 7 5,7

De geboden ondersteuning binnen de ketenaanpak sluit aan bij de individuele behoeften van kinderen en gezinnen (maatwerk) 3 7 7 7,0

Binnen de ketenaanpak zoekt een professional samen met het gezin naar passende ondersteuning (vanuit het sociale netwerk, het medisch, sociaal en/of het publiek 
domein) 3 7 7 7,0

Er is een duidelijk, centraal informatiepunt waar ouders terecht kunnen met vragen (of klachten) over de lokale ketenaanpak 3 1 9 5,3

De ketenaanpak biedt mogelijkheden tot maatwerk voor gezinnen met complexe zorgvraag of meervoudige problematiek 3 7 9 7,7

CASUSREGIE en LOGISTIEK

Er zijn afspraken over het omgaan met en uitwisselen van cliëntgegevens en informatie over het gezin 3 6 8 7,0

Er zijn afspraken over naar wie en wanneer een kind of gezin binnen de keten wordt verwezen 3 8 8 8,0

Er zijn afspraken over wanneer de hulpvraag eindigt en hoe de ondersteuning wordt afgerond 3 6 7 6,3

Binnen de ketenaanpak worden centrale zorgverleners ingezet die de ondersteuning en zorg (op casusniveau) coördineren 3 6 9 7,0

Professionals in de keten werken per gezin met een gezamenlijk plan van aanpak  3 5 8 6,3

Organisaties in de keten maken  gebruik van koppelingen tussen hun digitale informatiesystemen (zoals zorgmail, zorgdomein) 3 4 7 5,3

RESULTAATGERICHT LEREN

Binnen de ketenaanpak worden gezamenlijke scholingsprogramma's gebruikt 3 3 8 6,0

Ketenpartners wisselen kennis uit over het (door)ontwikkelen van de ketenaanpak 3 5 7 6,0

Binnen de ketenaanpak heerst een cultuur waarin leren, verbeteren en vernieuwen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd 3 6 7 6,7

Er zijn stimulerende prikkels ingebouwd die het behalen van de afgesproken kwaliteit belonen (bv erkenning, maatschappelijk of financieel voordeel) 3 1 5 3,3

MONITORING

De instroom, doorstroom en uitval van kinderen en gezinnen in de ketenaanpak worden gemonitord 3 4 8 6,0

Het functioneren van de ketenaanpak wordt gemonitord 3 4 8 6,3

De resultaten van de ketenaanpak voor kinderen en gezinnen (op groepsniveau) worden gemonitord 3 1 7 4,7

Ketenpartners hebben afgesproken welke uitkomstmaten of prestatie-indicatoren in de ketenaanpak gemeten worden 3 3 7 5,0

Binnen de ketenaanpak wordt gewerkt met een systematisch, cyclisch proces van monitoring, evaluatie en feedback 3 3 7 5,0

Ketenpartners worden op de hoogte gehouden van de resultaten uit de monitoring van de ketenaanpak. 3 4 7 5,3

Resultaten van de monitoring en evaluatie worden systematisch gebruikt voor verbetertrajecten 3 2 7 4,0

ORGANISATIE EN FINANCIERING

Er is een heldere organisatiestructuur voor het realiseren van de ketenaanpak 3 5 9 7,0

Er is een duidelijke opdrachtgever en opdrachtnemer voor het realiseren van de ketenaanpak 3 7 9 8,0

Ketenpartners hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat afgesproken 3 3 8 5,7

Er is inzicht in de opbrengsten en kosten van deelname aan de ketenaanpak voor individuele ketenpartners (bv toe- of afname van benodigde capaciteit of financiële 
consequenties)

3 1 6 3,3

Er zijn afspraken gemaakt over het budget voor de organisatie van de ketenaanpak 3 5 8 6,3

Er is een samenhangende financiering van de ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht (door afspraken tussen gemeenten, uitvoeringsorganisaties en/of 
zorgverzekeraars)

3 2 7 5,0

De organisatie en financiering van de lokale ketenaanpak zijn structureel geborgd 3 1 7 3,7



QUICKSCAN BETROKKENEN PROJECTORGANISATIE 

Itemscores per fase 
n minimum maximum gemiddelde

Items Fase 1

Ketenpartners hebben een gezamenlijke visie op de begeleiding van kinderen met overgewicht 3 8 8 8,0

Ketenpartners zijn het eens over het belang van integraal werken (verbinden medisch, sociaal en publiek domein) 3 8 8 8,0

Binnen de ketenaanpak is afgesproken wat ketenpartners met elkaar willen bereiken (gezamenlijke doelen en ambities) 3 7 7 7,0

Binnen de ketenaanpak is afgesproken hoe organisaties in de keten met elkaar samenwerken  3 7 9 7,7

Organisaties in de keten hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend 3 5 8 6,3

Er is commitment voor de ketenaanpak bij de leidinggevenden van de deelnemende organisaties 3 7 7 7,0

Er is regulier overleg tussen de managers van de organisaties in de keten 3 4 6 5,3

Het is duidelijk op welke doelgroep de ketenaanpak zich richt 3 7 10 8,3

Er zijn afspraken over het omgaan met en uitwisselen van cliëntgegevens en informatie over het gezin 3 6 8 7,0

Er zijn afspraken over naar wie en wanneer een kind of gezin binnen de keten wordt verwezen 3 8 8 8,0

Er is een heldere organisatiestructuur voor het realiseren van de ketenaanpak 3 5 9 7,0

Er is een duidelijke opdrachtgever en opdrachtnemer voor het realiseren van de ketenaanpak 3 7 9 8,0

Ketenpartners hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat afgesproken 3 3 8 5,7

Items Fase 2
De professionals in de keten zijn op de hoogte van elkaars deskundigheid en taken 3 7 8 7,3

Verdere verduidelijking over rollen en taken wordt waar nodig bereikt door onderling overleg tussen professionals 3 7 8 7,7

Er is regelmatig direct contact (face to face of telefonisch) tussen verschillende professionals in de keten 3 6 8 7,0

Binnen de ketenaanpak wordt samengewerkt door professionals uit het medisch, sociaal en publiek domein 3 7 9 7,7

Binnen de ketenaanpak worden wensen en behoeften van de doelgroep periodiek opgehaald en in kaart gebracht 3 4 7 5,3

De ondersteuning en zorg in de keten is met de doelgroep (kinderen met overgewicht of hun ouders) afgestemd op wat er nodig is 3 5 7 6,3

Kinderen en gezinnen krijgen van de professionals in de keten duidelijke en eenduidige informatie 3 5 7 5,7

De geboden ondersteuning binnen de ketenaanpak sluit aan bij de individuele behoeften van kinderen en gezinnen (maatwerk) 3 7 7 7,0

Binnen de ketenaanpak zoekt een professional samen met het gezin naar passende ondersteuning (vanuit het sociale netwerk, het medisch, sociaal en/of het publiek 
domein) 3 7 7 7,0

Er zijn afspraken over wanneer de hulpvraag eindigt en hoe de ondersteuning wordt afgerond 3 6 7 6,3

Binnen de ketenaanpak worden centrale zorgverleners ingezet die de ondersteuning en zorg (op casusniveau) coördineren 3 6 9 7,0

Professionals in de keten werken per gezin met een gezamenlijk plan van aanpak  3 5 8 6,3

De instroom, doorstroom en uitval van kinderen en gezinnen in de ketenaanpak worden gemonitord 3 4 8 6,0

Het functioneren van de ketenaanpak wordt gemonitord 3 4 8 6,3

De resultaten van de ketenaanpak voor kinderen en gezinnen (op groepsniveau) worden gemonitord 3 1 7 4,7

Items Fase 3
Ketenpartners hebben afgesproken wat zij van potentiële nieuwe ketenpartners verwachten 3 1 8 5,0

Binnen de ketenaanpak heerst een cultuur waarin professionals elkaar op professionele manier aanspreken op verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken 3 7 7 7,0

Door de ketenaanpak overgewicht weten betrokken professionals elkaar ook bij andere casuïstiek beter te vinden 3 6 8 7,0

Vertegenwoordigers uit de doelgroep worden betrokken bij verbetertrajecten binnen de ketenaanpak  3 1 7 3,0

Er is een duidelijk, centraal informatiepunt waar ouders terecht kunnen met vragen (of klachten) over de lokale ketenaanpak 3 1 9 5,3

De ketenaanpak biedt mogelijkheden tot maatwerk voor gezinnen met complexe zorgvraag of meervoudige problematiek 3 7 9 7,7

Organisaties in de keten maken  gebruik van koppelingen tussen hun digitale informatiesystemen (zoals zorgmail, zorgdomein) 3 4 7 5,3

Binnen de ketenaanpak worden gezamenlijke scholingsprogramma's gebruikt 3 3 8 6,0

Ketenpartners wisselen kennis uit over het (door)ontwikkelen van de ketenaanpak 3 5 7 6,0

Binnen de ketenaanpak heerst een cultuur waarin leren, verbeteren en vernieuwen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd 3 6 7 6,7

Ketenpartners hebben afgesproken welke uitkomstmaten of prestatie-indicatoren in de ketenaanpak gemeten worden 3 3 7 5,0

Binnen de ketenaanpak wordt gewerkt met een systematisch, cyclisch proces van monitoring, evaluatie en feedback 3 3 7 5,0

Er is inzicht in de opbrengsten en kosten van deelname aan de ketenaanpak voor individuele ketenpartners (bv toe- of afname van benodigde capaciteit of financiële 
consequenties) 3 1 6 3,3

Ketenpartners worden op de hoogte gehouden van de resultaten uit de monitoring van de ketenaanpak. 3 4 7 5,3

Items Fase 4
Er zijn stimulerende prikkels ingebouwd die het behalen van de afgesproken kwaliteit belonen (bv erkenning, maatschappelijk of financieel voordeel) 3 1 5 3,3

Resultaten van de monitoring en evaluatie worden systematisch gebruikt voor verbetertrajecten 3 2 7 4,0

Er zijn afspraken gemaakt over het budget voor de organisatie van de ketenaanpak 3 5 8 6,3

Er is een samenhangende financiering van de ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht (door afspraken tussen gemeenten, uitvoeringsorganisaties en/of 
zorgverzekeraars) 3 2 7 5,0

De organisatie en financiering van de lokale ketenaanpak zijn structureel geborgd 3 1 7 3,7


