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Toelichting: meten in een verbetertraject preventie grensoverschrijdend gedrag 

1. Waarom meten we?  

In een verbetertraject wordt regelmatig gemeten. Dat meten doen we niet voor niets. Want meten is 

weten, en gissen is missen… En u wilt natuurlijk weten of de veranderingen die u in gang zet 

daadwerkelijk tot verbeteringen voor uw cliënten leiden! Als veranderingen niet tot verbeteringen 

leiden, dan kunt u immers beter uw aanpak veranderen. Ook wilt u, en in elk geval de opdrachtgever 

binnen uw eigen organisatie, weten of deelname aan een verbetertraject de investering wel waard is. 

Want deelname vraagt inzet van menskracht en tijd, en daarmee geld… 

Het meten is gerelateerd aan de algemene doelstelling van een verbetertraject.  

 

Aan het einde van het verbetertraject:  

- Beschouwen de deelnemers van het pilotteam ondersteuning van cliënten bij preventie van 

grensoverschrijdend gedrag en mishandeling tot hun taak en ervaren ze de ruimte om hierover te 

praten (attitude).  

- Hebben de deelnemers van het pilotteam voldoende basiskennis over preventie van 

grensoverschrijdend gedrag en mishandeling en zijn zij in staat om cultuurveranderingen ten 

aanzien van attitude in gang te zetten (competentie).  

- Is er in het deelnemende pilotteam (en de daaraan gerelateerde organisatieonderdelen) een 

cyclisch en permanent proces gerealiseerd waarmee de ondersteuning van cliënten bij 

grensoverschrijdend gedrag en mishandeling structureel gemonitord en verbeterd kan worden 

(Plannen, Doen, Studeren en Aanpassen) (sturing). 

 

2. Hoe gaan we meten?  

In het verbetertraject wordt op twee manieren gemeten:  

1. Op eigen acties (gekozen op basis van de eigen sterkte-zwakteanalyse).  

2. Op bewustwordingsniveau met de geeltjesmeting. 

 

Door te meten op de eigen acties kunnen pilotteams monitoren of hun acties gerealiseerd worden en 

het beoogde effect hebben. Is dit niet het geval, dan kunnen andere acties uitgeprobeerd worden. Ook 

die acties worden gemeten en eventueel aangepast.  

Hierbij werken organisaties volgens een systematische aanpak samen aan meetbare resultaten. Kern 

is de PDSA-cirkel (Plannen, Doen, Studeren en Aanpassen) die zich richt op kleinschalige, 

praktijkgerichte veranderingen. Na afloop van het traject kunnen de pilotteams deze aanpak ook op 

andere onderwerpen binnen de organisatie toepassen. Tevens zal er aan bewustwording gewerkt 

worden door middel van een ‘geeltjesmeting’. De instructie voor deze meting vindt u terug op 

www.movisie.nl/werkenaansocialeveiligheid: Instructie: Geeltjesmeting ‘preventie 

grensoverschrijdend gedrag’. 

 

3. Meten met indicatoren  

Om te kunnen meten, werken we met indicatoren. Met indicatoren operationaliseren we datgene wat 

we willen meten in concrete zaken. Er zijn verschillende soorten indicatoren te gebruiken. Hieronder 

geven we een aantal voorbeelden van typen indicatoren. De indicatoren zijn ontleend aan andere 

verbetertrajecten, omdat niet elk type indicator bruikbaar is bij de preventie van grensoverschrijdend 

gedrag en mishandeling:  

- Uitkomst. Deze indicator is direct gerelateerd aan het doel of het resultaat van de verbetering. 

Bijvoorbeeld de vermindering van het aantal nieuwe gevallen per week van doorligplekken fase 1.  
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- Mediator. Deze indicator voorspelt een uitkomst. Uit onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat minder 

postoperatieve infecties leiden tot minder overlijden. Omdat deze causale relatie bekend is, kan het 

aantal postoperatieve infecties als indicator genomen worden.  

- Proxy. Dit zijn indirecte indicatoren die de gewenste uitkomst benaderen. Bijvoorbeeld de mate van 

gebruik van steriele naalden om het aantal infecties te verminderen.  

- Proces. Dit zijn indicatoren waarmee processen in beeld gebracht worden, bijvoorbeeld het 

handelen van een medewerker in vergelijking met een richtlijn of protocol.  

- Balans. Dit zijn de onbedoelde neveneffecten. Bijvoorbeeld snellere afhandeling van een klacht is 

een uitkomstindicator. Een onbedoeld neveneffect (en daarmee balansindicator) kan zijn dat de 

kwaliteit van de afhandeling afneemt.  

In de algemene meting van een verbetertraject ‘preventie grensoverschrijdend gedrag en 

mishandeling’ wordt vooral gewerkt met proxy- en procesindicatoren. Hieronder wordt uitgelegd 

waarom en wat de mogelijkheden zijn.  

 

4. Meten op gezamenlijke items: overwegingen  

In verbetertrajecten wordt, waar mogelijk, gestuurd op uitkomstindicatoren. Voor een verbetertraject 

‘Preventie grensoverschrijdend gedrag en mishandeling’ zou dat gedaan moeten worden door het 

aantal gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij te houden. Dat is echter niet mogelijk omdat we 

nooit precies weten hoe vaak grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Bijvoorbeeld omdat medewerkers 

niet zien dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag of omdat slachtoffers niet beseffen dat ze te 

maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. In plaats daarvan wordt vaak voorgesteld om een 

proxy-indicator te gebruiken, namelijk het aantal meldingen. Ook daarvan geldt dat dit geen 

betrouwbaar beeld geeft. Zo kan een stijging van het aantal meldingen juist wijzen op goed beleid over 

de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Medewerkers, cliënten en 

het netwerk melden dan bijvoorbeeld meer omdat ze signalen beter herkennen, weten bij wie ze 

moeten melden en zichzelf ook veilig genoeg voelen om te melden. Een stijging van meldingen kan 

ook betekenen dat er sprake is van een medewerker of cliënt die stelselmatig grensoverschrijdend 

gedrag vertoont. Omgekeerd geldt hetzelfde voor dalingen. Omdat achter dalingen en stijgingen van 

het aantal meldingen verschillende processen kunnen liggen, die lang niet altijd te achterhalen zijn, is 

het niet mogelijk om resultaten af te meten door het aantal meldingen bij te houden.  

 

We kiezen er daarom voor om met andere proxy-indicatoren en procesindicatoren te werken. Bij 

voorkeur worden daarvoor indicatoren gebruikt waarvan wetenschappelijk aangetoond is dat ze effect 

hebben en dus grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de 

effecten van interventies gericht op de preventie van grensoverschrijdend gedrag in de langdurige 

zorg. Er is in de gehandicaptenzorg gelukkig wel veel praktijkervaring. Het Verbetertraject Preventie 

Grensoverschrijdend Gedrag en Mishandeling (2010-2011) heeft veel overeenkomsten met het 

Verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik en hier is veel ervaring met bepaalde meetinstrumenten 

opgedaan door Vilans en de deelnemende organisaties. Daarom is ervoor gekozen om, net als bij de 

sterkte-zwakteanalyse, gebruik te maken van een meetinstrument dat al eerder gebruikt is door 

Preventie Seksueel Misbruik, maar aangepast aan de huidige situatie. De sterkte-zwakteanalyse wordt 

als uitgangspunt gekozen, de 0-meting. Verschillende deskundigen zijn al tientallen jaren bezig met de 

preventie van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. En zij hebben, op basis van hun jarenlange 

ervaring, kennis over welke aspecten naar verwachting het voorkomen van seksueel misbruik 

verminderen. Organisaties waarbij de preventie van seksueel misbruik goed op orde is, blijken een 

aantal gemeenschappelijke kenmerken te hebben die gerelateerd zijn aan attitude, competentie en 

sturing. Het meten op de items is om die reden daaraan gerelateerd. Omdat we ook graag willen weten 

wat de ervaringen zijn van cliënten, stellen we ook aan hen (of hun netwerk) vragen. Deze vragen 
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komen overeen met de categorieën die in de cliëntenvragenlijst (zie Vragenlijst cliënten voor sterkte-

zwakteanalyse) aan de orde zijn gekomen. Daarnaast wordt er ingegaan op het aantal meldingen, om 

te kijken wat de deelname aan dit verbetertraject doet met het aantal meldingen. Zoals eerder is 

aangegeven kunnen aan ervaringen en meldingen geen resultaten op uitkomstniveau af worden 

gemeten.  

 

Het meten op de items vindt één keer per maand plaats. De resultaten worden verstuurd naar de 

opdrachtgever binnen de eigen organisatie en het kernteam. Daarnaast worden de resultaten van elk 

team tijdens elke leerbijeenkomst opgehangen/besproken. Daarmee kan iedereen zien hoever elk 

team is, en kan met elkaar gesproken worden over wat bepaalde teams gedaan hebben om snelle 

resultaten te behalen. Om het meten voor u simpeler te maken, hebben we een eenvoudige 

Excelsheet gemaakt waarin de gegevens ingevoerd kunnen worden en waarin de grafieken 

automatisch aangemaakt worden (zie www.movisie.nl/werkenaansocialeveiligheid).  

 

 

Hoe gebruikt u het Excelformulier? 

� Zie: Handleiding format ‘meten grensoverschrijdend gedrag’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


