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Evaluatie onderzoeksbijeenkomst 9 oktober 2019

Op 9 oktober heeft de eerste onderzoeksbijeenkomst plaatsgevonden volgens de nieuwe
stijl van de kwantitatieve monitor van Herstel voor Iedereen! Op deze dag hebben er
uitwisselingen plaatsgevonden op de thema’s leefstijl en ART. De inhoud van de bijeenkomst
werd positief ontvangen. Aan het eind hebben we feedback gevraagd aan de deelnemers en
hier kwamen een aantal sterke punten en verbeterpunten naar voren. Die worden hieronder
op een rij gezet in een beknopte evaluatie.

Positieve punten uit de evaluatie
Uit de navraag naar feedback werden de volgende positieve punten aangekaart:
- Het feit dat er twee thema’s tijdens de bijeenkomst worden behandeld is goed bevallen
door de deelnemers. Doordat er twee thema’s worden behandeld is het programma
afwisselend voor het publiek en komt er ook een breder publiek op af. Hierdoor kan je een
mooie en gevarieerde uitwisseling op gang krijgen waarbij verschillende perspectieven aan
bod komen. Dat is goed bevallen en houdt iedereen graag zo.
- Doordat de focus op uitwisselen en van elkaar leren lag in deze bijeenkomst had de
bijeenkomst een dynamische sfeer en was de energie goed. Hierdoor vonden er makkelijker
en met meer energie en enthousiasme onderling discussies over het thema plaats.

Verbeterpunten uit de evaluatie
Ondanks dat de bijeenkomst over het algemeen positief werd ontvangen, zijn er ook een
aantal verbeterpunten naar voren gekomen.
- Allereerst was de bijeenkomst met 2,5 uur aan de korte kant, dit zag je voornamelijk terug
in de beperkte tijd die we over hadden voor discussie en afspraken voor vervolgstappen. Om
hier meer ruimte voor te creëren zal de volgende bijeenkomst voor 3 uur gepland worden
zodat daar meer ruimte voor is.
- Er werd het kwantitatieve monitorteam geadviseerd om in het vervolg waakzaam te blijven
dat we de focus van bijeenkomsten wel op onderzoek houden en niet te veel op
implementatie vraagstukken. Dit betekent niet dat we implementatie vraagstukken moeten
vermijden, maar gezien het feit dat dit soort vragen al terugkomen in de werkconferenties is
het niet noodzakelijk hier te uitgebreid bij stil te staan in de onderzoeksbijeenkomsten. Meer
focus op vraagstukken gerelateerd aan onderzoek maken deze bijeenkomsten uniek en
onderscheidend. Daar moet dus genoeg focus op blijven.
- Voor de volgende bijeenkomst maf ook wat meer aandacht worden besteed aan hoe we op
themaniveau het beste kunnen meten en onderzoeksbevindingen het beste kunnen
gebruiken voor verbetering. Deze vraagstukken zijn niet alleen goed voor eventuele
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monitoring van onderzoeksbevindingen, maar ook om van elkaar te leren hoe we het beste
verbetering van de cliënt meetbaar kunnen maken binnen de instelling.

Vervolgstappen
De volgende onderzoeksbijeenkomst zal begin 2020 plaats gaan vinden. Nadere informatie
hierover volgt nog. Deze volgende bijeenkomst zal 3 uur plaats gaan vinden in plaats van 2,5
uur. Daarnaast zal tijdens de presentaties nog meer de focus worden gelegd op hoe we op
specifieke thema’s het beste kunnen meten om verbeteringen in de praktijk in kaart te
brengen. Verder zullen we er waakzaam op zijn om niet enkel de focus te leggen op
implementatie vraagstukken maar ook echt onderzoekstechnische vraagstukken in kaart te
brengen en uit te wisselen. Op deze manier houden we het unieke karakter van de
onderzoeksbijeenkomst binnen het platform vast.
Mogelijke thema’s die uit de evaluatie naar voren kwamen voor de volgende
bijeenkomst zijn: 1) Resourcegroepen (R-ACT); 2) (de)stigmatisering; 3) screening,
herdiagnostiek & LVB; 4) lotgenotencontact en zelfhulpgroepen. Uit deze vier potentiële
thema’s wordt samen met de onderzoekscoördinatoren van iedere instelling twee thema’s
gekozen en uitgewerkt. Welke thema’s dit zijn wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

