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Vooraf (1)

• Instellingen meten doeltreffendheid (Regionaal 

beleidsplan 2015-2018)

• Transformatieagenda (Inkoopplan 2016 (P.15-18)): 

effectieve hulp, integrale hulp, ruimte voor professionals 

en doelmatige hulp bepalen keuze inkoopmodel met 

uitgebreide monitoring (P.20). Monitoring is geen doel op 

zich.

• Aansluiting bij landelijke ontwikkeling werkgroep 

harmonisatie outcome (NJI 2016); Uniformiteit en geen 

onnodige of minimale lastendruk

• Werkgroep gaat in op volgende aspecten: wat, hoe en 

wanneer vastleggen prestatieindicatoren Outcome



Opbouw (2)

• Wat vastleggen: de indicatoren (NJI)

• Hoe vastleggen: aggregatie, wie uitvragen (NJI)

• Wanneer en wie: schetsing proces invoering (FV)

• Openstaande vragen (FV)



WAT: de indicatoren (NJI)

Vooraf ook even wat zeggen over uniformering en aansluiting bij CBS

1. Uitval van cliënten; 

2. Tevredenheid van cliënten over het nut/effect van de jeugdhulp; 

3. Doelrealisatie van de hulp, uitgesplitst naar:  

3.1 De mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen; 

3.2 De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start jeugdhulp 

plaatsvindt.

En in geval van een individuele voorziening (‘niet-vrij toegankelijke 

jeugdhulp’) ook: 

3.3 De mate waarin problemen verminderd zijn en/of 

zelfredzaamheid/participatie is verhoogd; 

3.4 De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn. 



Hoe: de indicatoren (NJI)

Aspecten van het Hoe: 

1. Wie stelt doelen vast

2. Wie beantwoordt de vragen (doelrealisatie)

3. Voor welke vormen vaststellen

4. Wat is einde zorg (bij doelrealisatie)

5. Hoofd- en onderaannemerschap; hoofdaannemer bij 

gecombineerde trajecten

6. Specifieke gegevens voor FoodValley



Wanneer meten en invoeren 

(FV)

Wanneer invoeren; tijdschema: 

• Organisatie bijeenkomst in april voor alle aanbieders 

(48) boven de 125.000 euro. Grens van verplichte 

aanlevering (initi8)

• Q2 aanlevering: de indicatoren worden gemeten op 

manier zoals dat nu kan (niet precieze vraagstelling)

• Met ingang van 1/1/2018; aanlevering bij uitstroom initi8. 

Bij Q2 en Q4. Bespreking met de kwartaalgesprekken 

Q2 en Q4.

• Tegelijkertijd; FV ontwerpt met Initi8 invoermodule. Dat 

betekent richting automatische aanlevering met invulling 

per cliënt bij einde zorg.



Vervolgproces

• FAT maart: kennis nemen Inhoudelijke voorbereiding 

outcomemeting

• Bijeenkomst april aanlevering

• FAT juni: zo nodig voorstel aanpassing in 

deelovereenkomsten en/of bedrijfsprotocol

• Aansluiting GI? NJI begint pilot 


