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Handleiding format ‘meten grensoverschrijdend gedrag’ 

 

VOORAF:  

A. Download het instrument Excelformulier bij scorelijsten ‘maandelijks meten’. Het is van belang de 

resultaten op te slaan op de computer, omdat er een mogelijkheid bestaat dat er dan gegevens 

verloren gaan. 

B. Download het instrument Scorelijsten ‘maandelijks meten preventie grensoverschrijdend gedrag’.  

C. Zorg ervoor dat de scorelijsten voor het meten door de diverse betrokkenen zijn ingevuld (door alle 

medewerkers van het pilotteam, door de teamleider, de projectleider, door de cliënten of hun 

netwerk).  

D. Open het instrument Excelformulier bij scorelijsten ‘maandelijks meten’. Linksonder ziet u vijf 

tabbladen:  

- Overzicht.  

- “A” Attitude.  

- “B” Competentie.  

- “C” Sturing.  

- “D” Ervaringen en meldingen.  

E. Alle gegevens die u moet aanleveren staan op het eerste tabblad met de titel “Overzicht”.  

F. De overige tabbladen zijn hulpmiddelen om het eerste tabblad “Overzicht” in te kunnen vullen.  

G. Hoofdregel: u vult de witte velden in. De gele velden worden automatisch aangemaakt. Met de 

grijze velden hoeft u niets te doen (en kunt u ook per ongeluk niets fout doen want deze velden zijn 

beveiligd).  

 

STAPPEN:  

1) Beantwoord eerst op het tabblad “Overzicht” de vragen in de eerste tabel.  

- Dat doet u door de cursor in het betreffende witte veld te zetten en de antwoorden in te typen.  

2) Om het “Overzicht” onderdeel meting in te kunnen vullen, moet u gebruik maken van 

achtereenvolgens de tabbladen “A”, “B, “C” en “D”.  

3) Start met het tabblad “A” Attitude.  

- Neem van de door medewerkers ingevulde scorelijsten de score over in de witte vakken. 

Vervolgens volgt onderaan een gemiddelde score van het team.  

- Vervolgens volgt u de daar aangegeven instructie.  

4) Stap 3 doet u achtereenvolgens ook met de tabbladen “B”, “C” en “D”. De stappen zijn hetzelfde 

als aangegeven bij “A”. Het enige verschil is dat u andere scores overneemt. Elke keer staat 

duidelijk aangegeven welke scores u van de vragenlijsten moet overnemen.  

5) Alle gegevens in het tabblad “Overzicht” zijn ingevuld en als het goed is zijn de runcharts vanzelf 

aangemaakt.  

6) Sla uw bestand op.  

7) Als u volgende maand uw gegevens weer wil genereren: open het bestand van de 1
ste

 

maandrapportage bijvoorbeeld maandrapportage oktober.xls , ga naar bestand, opslaan als, naar 

de map waar u hem wilt opslaan en noem deze maandrapportage november.xls. Maak dan in dit 

document maandrapportage nov.xls de velden leeg onder A-D of typ erover heen. Neem de 

november uitkomsten van A-D over op het overzichtsblad. De gegevens van oktober staan er nog 

in. De grafiek zal dan twee maanden laten zien. Zo hoeft u niet iedere maand de gegevens van de 

maand ervoor in te typen op het overzichtsblad. 

 

 


