Werkplan kwantitatieve monitor 2019-2020

Maaike van Vugt & Lars de Winter, juli 2019

Werkplan kwantitatieve monitor HvI juni 2019- juni 2020
Maaike van Vugt (Trimbos Instituut) & Lars de Winter (Kenniscentrum Phrenos) – juli 2019

Aanleiding
De kwantitatieve monitor van Herstel voor Iedereen (HvI)! heeft als doel om herstel bij EPA
cliënten meetbaar te maken. In eerste instantie is door het monitorteam in samenwerking
met de betrokken onderzoekers van de instellingen een plan uitgewerkt om herstel bij de EPA
populatie overkoepelend en vergelijkbaar te meten, in een gezamenlijke monitor, over de
gehele breedte van de organisatie bij alle deelnemende instellingen. Zoals bekend spraken de
onderzoekers van de deelnemende instellingen hun twijfels uit over de uitvoerbaarheid en
haalbaarheid van dit plan. In overleg met onderzoekers, DB en adviesgroep is derhalve
besloten een gewijzigde koers te gaan varen. In deze nieuwe kwantitatieve monitor zal de
nadruk komen te liggen op leren door middel van het delen en uitwisselen van lopende
onderzoeksprojecten binnen de instelling en door het vormen van - en aansluiten bij –
netwerken op themaniveau. Ondanks dat in deze nieuwe vorm het leren centraal staat en er
in eerste instantie geen sprake is van een gezamenlijke monitor, zal voor de consistentie en
helderheid (in ieder geval voorlopig) de term ‘kwantitatieve monitor’ worden aangehouden.
De nieuwe vorm zal uit vier onderdelen bestaan: (1) het inventariseren en delen van lopende
onderzoeksprojecten 1 die worden uitgevoerd binnen de deelnemende instellingen; (2) het
thematisch uitwisselingen van onderzoeksactiviteiten en resultaten tijdens de
onderzoekersbijeenkomsten; (3) het bijeenbrengen van onderzoek en praktijk op inhoudelijke
(thema)bijeenkomsten en (4) naar behoefte, gezamenlijke monitoring op deelgebieden.
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Dit werkplan is opgesteld om inzicht te geven in de invulling van bovengenoemde vier
onderdelen met daarbij een inschatting van de tijdsinvestering die deze nieuwe vorm van de
kwantitatieve monitor zal vragen van de deelnemende instellingen.
Het werkplan is opgesteld voor uitvoering in de periode juni 2019 t/m juni 2020; daarna zal
een evaluatie plaatsvinden met de betrokken onderzoekers van de instellingen en het
monitorteam. Deze evaluatie zal in september 2020 worden voorgelegd aan het bestuur van
HvI.

Toelichting nieuwe vorm kwantitatieve monitor
1. Inventariseren en delen inhoud en resultaten onderzoeksprojecten
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O.a.: inhoudelijke uitwerkingen, resultaten en procesevaluaties
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Bij de inventarisatie van de lopende onderzoeksprojecten hebben we als doel om een
overzicht te krijgen welke interne onderzoeken de instellingen zelf uitvoeren en aan welke
externe onderzoeken zij deelnemen, wat de status hiervan is en wie erbij betrokken zijn
(contactpersonen). Het gaat hierbij specifiek om onderzoek dat zich richt op herstel en
preventie van de EPA doelgroep. De inventarisatie zal gepresenteerd worden in een overzicht
dat ook op de HvI website geplaatst zal worden. Indien er onderzoeksresultaten beschikbaar
zijn, zullen deze gedeeld worden met de coördinatoren van de kwantitatieve monitor binnen
de instelling en, indien hier toestemming voor is, gedeeld worden met het actieplatform via
de website. Het doel is om dit overzicht twee keer per jaar door de instellingen te updaten
zodat het Actieplatform continu op de hoogte wordt gehouden van de nieuwste
ontwikkelingen.

2. Uitwisseling van onderzoeksmethoden en -resultaten
De al bestaande onderzoekersbijeenkomsten zullen zich richten op uitwisseling van lopende
onderzoeken en de daarbij behorende vraagstukken op themaniveau. In elke bijeenkomst
staan één of twee thema’s centraal. De reeds betrokken HvI onderzoekers vanuit de
instellingen en het monitorteam (Phrenos en Trimbos) zijn aanwezig, aangevuld met
onderzoekers binnen de instellingen die zich met het specifieke thema dat behandeld zal
worden bezighouden. In de bijeenkomsten zullen de resultaten van het onderzoek en de
implicaties daarvan worden besproken, voorts zal er worden ingezoomd op de gebruikte
methoden en analysetechnieken. Ook mogelijkheden voor vervolgonderzoek en eventuele
samenwerking tussen instellingen kunnen onderwerp van gesprek zijn. Tenslotte wordt er in
de bijeenkomsten stilgestaan bij de link tussen onderzoek en praktijk. De thema’s kunnen
zowel ingericht worden op zorginhoud als in het meetbaar maken van herstel. De
uitwisselingen zullen drie keer per jaar plaatsvinden. De discussie over de link tussen
onderzoek en praktijk kan als basis gaan dienen voor de thema-uitwisseling tussen onderzoek
en praktijk die in punt 3 wordt besproken.

3. Thema-uitwisselingen onderzoek met de praktijk
Naast de onderzoeksbijeenkomsten zullen er thema-uitwisselingen plaatsvinden waarbij
lopende onderzoeken wordt besproken met betrokkenen uit de praktijk, zoals behandelaren,
ervaringsdeskundigen, cliënten en naastbetrokkenen. Bij deze uitwisselingen is het onderzoek
niet leidend maar ondersteunend aan de inhoud, praktijkkennis en uitvoering. Gezamenlijk
wordt nagedacht hoe de ontwikkelingen uit onderzoeks- en praktijk initiatieven kunnen
worden geïnterpreteerd en tot uitvoering kunnen worden gebracht in het praktijkveld. De
thema-uitwisselingen kunnen ingebed worden in al bestaande themanetwerken, waarbij
aangesloten kan worden bij de landelijke werkconferenties. Indien de onderzoekers met
nieuwe thema’s komen, worden aanvullende themawerkgroepen gefaciliteerd en gekoppeld
aan het praktijkveld.
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4. Naar behoefte: gezamenlijke monitoring op themaniveau
Indien het mogelijk is om binnen een bepaald thema gezamenlijk of met een deel van de
instellingen te monitoren, dan zal het monitorteam deze deelmonitor naar behoefte
faciliteren en ondersteunen. Hierbij kan zowel gedacht worden aan een gezamenlijke monitor
die inzicht geeft in de verbetertrajecten over langere tijd, als een eenmalige bundeling van
onderzoeksresultaten op dit specifieke thema.

Taakverdeling en urenbesteding juni 2019 t/m juni 2020
1. Inventariseren en delen resultaten onderzoeksprojecten
Taak
Up to date maken overzicht
lopende onderzoeksprojecten

Genereren en delen resultaten

Frequentie
2x per jaar

2x per jaar

Taakinhoud en schatting uren instelling
Taak: inventariseren binnen instelling en uitleg op papier
naar monitorteam versturen
Uren: 6
Totaal uren: 12
Taak: resultaten op papier zetten en deelbaar maken
voor andere instellingen
Uren: 6 uur
Totaal uren: 12

2. Onderzoeksuitwisselingen
Taak
Voorbereiding
onderzoeksuitwisseling

Onderzoeksuitwisseling

Na onderzoeksuitwisseling:
feedback/evaluatie

Na onderzoeksuitwisseling: vervolg

Frequentie
3x per jaar

3x per jaar

3x per jaar

3x per jaar

Taakinhoud en schatting uren instelling
Taak: mede vormgeven agenda en inbreng thema’s,
juiste mensen om de tafel, presentaties
Uren: als instelling trekker is 3 uur
Totaal uren: 3
Taak: aanwezig zijn en inhoudelijke input geven
Uren: 2,5 uur
Totaal uren: 7,5
Taak: feedback over de uitwisseling teruggeven aan
monitorteam
Uren: 0,5
Totaaluren: 1,5
Taak: inventarisatie eventueel vervolg(mogelijkheden),
vervolgafspraken voor uitwisselingen onderzoeken
tussen instellingen
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Uren: 2
Totaaluren: 2 (=afhankelijk van de behoefte; nu
uitgegaan van 1 extra uitwisseling)

3. Thema uitwisselingen onderzoek met de praktijk
Taak
Inbedding in themanetwerken

Nieuwe thema-uitwisseling

Na thema-uitwisseling:
feedback/evaluatie

Frequentie
2x per jaar

2x per jaar

3x per jaar

Taakinhoud en schatting uren instelling
Taak: aansluiten bij themanetwerken en meedenken
Uren: 4
Totaaluren: 8
Taak: trekken en vormgeven nieuwe thema-uitwisseling:
iedere instelling nadenken of en met wie aan te sluiten
Uren: 3 p/ bijeenkomst Extra uren als instelling trekker
is: 2
Totaal uren: 6-8
Taak: feedback over de uitwisseling teruggeven aan
monitorteam
Uren: 0,5
Totaaluren: 1,5

4. Gezamenlijke monitors op themaniveau
Nog te prematuur om inschatting van te geven: hangt af van behoefte vanuit de instellingen
Overige taken
Taak
Belronde onderzoekers

Overall rapportage

Frequentie
2x per jaar

2x per jaar

Taakinhoud en schatting uren instelling
Taak: feedback teruggeven aan monitorteam over
nieuwe vorm
Uren: 0,5
Totaaluren: 1
-
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