
ELEMENTEN VOOR ZINVOLLE MONITORING 
VOOR PROFESSIONALS In gesprek over hoe ‘praktijkproof’ onze monitoring is

OVER ZINVOLLE MONITORING 
Welke resultaten bereiken we met onze ondersteuning voor inwoners, de 
wijk of de gemeente? Hoe zorgen we ervoor dat het volgen en vastleggen 
hiervan zo is ingericht dat het helpend is? Zodat we monitoring gebruiken 
waarvoor het bedoeld is: verbeteren van het dagelijks werk van 
professionals en daarmee de ondersteuning aan inwoners. 

Deze gespreksleidraad bevat basiselementen van zinvolle monitoring.  
Deze zijn gebaseerd op kwalitatief onderzoek onder sociale professionals. 
Deze professionals gaven aan wanneer monitoring voor hen helpend is en 
welke elementen daaraan bijdragen. Zie voor alle informatie de publicatie  
Monitoring in het sociaal domein, bekeken vanuit de praktijk. 

Deze helpende elementen voor zinvolle monitoring zijn geordend  
naar twee niveaus:
1. het systeem  U
2. leren en verbeteren  U

Door deze elementen naast de manier van monitoring in je eigen organisatie 
te leggen, wordt duidelijk hoe ‘praktijkproof’ je monitoring nu is en waar 
verbetering mogelijk en nodig is. 

Hoe gebruik je de basiselementen voor reflectie op je  
eigen monitoring? U

‘ Registratie moet geen doel op zich 
worden. Het moet helpen en voldoening 
geven omdat je weet waarom je 
wat doet’
 jongerenwerker

https://www.movisie.nl/publicatie/monitoring-sociaal-domein-bekeken-vanuit-praktijk


WERKWIJZE VOOR HET GESPREK

1   Nodig mensen vanuit je organisatie uit die betrokken zijn bij en 
geïnteresseerd zijn in monitoring. Ga uit van 6-8 deelnemers. Maak 
een mix van verschillende perspectieven, bijvoorbeeld mensen met:
• kennis en praktijkervaring over het onderwerp (sociaal werker, 

ervaringsdeskundige)
• kennis over het verzamelen en delen van informatie/cijfers 

(kwaliteitsmedewerker, financiën)
• bevoegdheid om afgesproken acties in gang te zetten  

(coördinator/ manager)

2   Neem voldoende tijd voor een bijeenkomst. Plan indien nodig 
meerdere bijeenkomsten. 

3   Mogelijke gespreksvragen voor bijeenkomst: 
• Welke basiselementen van zinvolle monitoring vinden we wenselijk?
• Op welke elementen gaat het goed in onze praktijk? Op welke niet?
• Op welke elementen is verbetering nodig in onze praktijk?

4   Orden de inzichten. Waar is overeenstemming en waar verschil van 
mening? Wat heeft prioriteit? Het kan gaan om verbetering binnen de 
huidige inrichting van monitoring: bijvoorbeeld rond de manier waarop 
professionals in staat zijn om te leren van gegevens. Het kan ook dat 
een ander monitoringssysteem of -instrument wenselijk is. Dan volgt 
een intensief traject dat buiten deze gespreksleidraad valt.

5   Bepaal samen verbeteracties:
• Welke concrete verbeteracties stellen we voor?
• Wie en wat is nodig om die verbeteracties uit te voeren? 
• Wanneer moeten de verbeteracties gereed zijn? 

HOE GEBRUIK JE DE BASISELEMENTEN VOOR 
REFLECTIE OP JE EIGEN MONITORING?

Wat is monitoring? 
Het systematisch volgen en periodiek vastleggen van de resultaten 
van het werk op individueel, groeps-, wijk- en/of gemeentelijk  
niveau. Het kan gaan over data op het gebied van output, out- 
come, financiën, het werkproces, en/of cliëntervaring. Vaak  
worden deze gegevens vastgelegd in een registratiesysteem. 

Wat bedoelen we met systeem? 
Professionals leggen informatie vast in een registratiesysteem.  
Hier ligt vaak een instrument of methodiek aan ten grondslag,  
zoals de Zelfredzaamheidsmatrix, Wat telt of Mobility Mentoring. 
Met systeem bedoelen we hier beiden: het registratiesysteem én  
het onderliggende instrument. 





VANUIT DE INWONER

  Inwoners hebben toegang tot hun eigen informatie in het systeem. 
Inwoners kunnen bijvoorbeeld hun eigen plan inzien.

  Het systeem bevordert het eigenaarschap van inwoners. 
Bijvoorbeeld doordat zichtbaar is waar inwoners staan in hun 
ontwikkelproces. 

  Het plan van de inwoners is tastbaar en 
concreet te maken. Bijvoorbeeld doordat 
het overzicht met doelen en acties voor de 
inwoners ook kan worden uitgeprint, zodat 
ze het plan ‘op de koelkast’ kunnen hangen. 

  De manier van registreren is afgestemd 
op de mogelijkheden, behoeften 
en belevingswereld van inwoners. 
Bijvoorbeeld door eenvoudig taalgebruik 
of werken met pictogrammen.

  Het systeem is gemakkelijk ter plekke in 
gesprek met de inwoner aan de keukentafel 
in te vullen.

VANUIT DE PROFESSIONAL

  Het systeem biedt overzicht waar de professional met de inwoner  
aan werkt, zowel wat betreft doelen als acties om deze doelen te 
bereiken. Dat zorgt voor focus in de ondersteuning. 

  Het systeem maakt het werk van de sociaal professional 
overdraagbaar. Als een collega onverwacht het werk moet 
overnemen, kan die eenvoudig in het systeem terugvinden wat de 

stand van zaken van de geboden ondersteuning is.

BASISELEMENTEN VOOR ZINVOLLE MONITORING

  Het systeem is gebruiksvriendelijk en heeft lage 
administratieve lasten voor de professional. Het 
bevat bijvoorbeeld geen overbodige knoppen om 
bij de juiste informatie te komen of om zaken te 
wijzigen. Of door flexibiliteit van het systeem: zaken 
zijn makkelijk aan te passen aan wat zich aandient 
in de ondersteuning.

  Er wordt gewerkt met één systeem. Alle relevante 
documenten – bijvoorbeeld beschikkingen, aanvra-
gen, ondersteuningsdossiers – zitten in dit systeem.

  In het systeem is het delen van informatie met 
andere professionals – met inachtneming van 
privacyrichtlijnen – mogelijk. 

HET SYSTEEM

Leren en verbeteren U





  Het systeem is geïntegreerd in de werkwijze van de professionals en 
is niet iets wat extra moet worden gebruikt en ingevuld.

  Het systeem past bij de scope en werkzaamheden van de 
professional. Als professionals bijvoorbeeld werken aan het versterken 
van de buurt, dan is er ruimte om signalen over cohesie en leefbaarheid 
in de wijk vast te leggen.

  Het is voor professionals helder waarom bepaalde informatie wordt 
verzameld.

  Het is voor professionals duidelijk wat er met monitoringsinformatie 
binnen en buiten de organisatie gebeurt.

  Professionals krijgen een inhoudelijke terugkoppeling van de ver-
zamelde data. Zij krijgen - of halen uit het systeem - bijvoorbeeld data 
over de resultaten op het niveau van de caseload, het werkgebied of 
het team om te bespreken en van te leren in teamverband.

  In het systeem wordt informatie over het effect van geboden onder-
steuning vastgelegd. Bijvoorbeeld: worden doelen van de inwoner, 
gemeenschap, buurt bereikt en heeft de aanpak daaraan bijgedragen?

BASISELEMENTEN VOOR ZINVOLLE MONITORING
LEREN EN VERBETEREN

  Professionals ervaren voldoende tijd en ruimte om van de 
vastgelegde resultaten te leren, bijvoorbeeld in casuïstiekbespreking.

  Professionals ervaren dat de focus bij het gebruik van het instrument 
ligt op leren en methodisch werken in plaats van op controle op 
het proces. 

Het systeem U




