QUICKSCAN KETENAANPAK
DOEL
Een instrument bieden om de ontwikkeling en het functioneren van de lokale ketenaanpak
te monitoren. De resultaten van de Quickscan geven inzicht in sterke en zwakkere punten
van de ketenaanpak en bieden daarmee input voor lokale discussie.
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INHOUDELIJKE TOELICHTING / OVERIGE INFORMATIE
De Quickscan is ontwikkeld door Care for Obesity en Vilans om de ontwikkeling en het
functioneren van een lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht te kunnen
monitoren. De Quickscan is gebaseerd op het ontwikkelingsmodel voor ketenzorg
(Minkman, 2012). De Quickscan bestaat uit stellingen die beoordeeld worden op een schaal
van 0 tot 10. De Quickscan heeft twee versies: de Quickscan Betrokkenen projectorganisatie
en de Quickscan Uitvoerende professionals
De Quickscan geeft inzicht in de mate waarin een bepaalde ontwikkelingsfase is doorlopen
en in het functioneren van de lokale ketenaanpak op acht domeinen: ketencommitment,
interprofessionele samenwerking, optimale ondersteuning en zorg, cliëntgerichtheid,
casusregie en logistiek, resultaatgericht leren, resultaatmanagement/monitoring en
organisatie en financiering.
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De resultaten van de Quickscan zijn bedoeld als input voor lokale discussie. De meerwaarde
zit in de gezamenlijke duiding van scores en individuele verschillen, niet in de hoogte van de
scores op zich.

HOE TE GEBRUIKEN?
De Quickscan is een digitale vragenlijst, die via een link aan de gewenste respondenten wordt
verstuurd. De resultaten worden verwerkt tot een overzichtelijke rapportage (zie
voorbeeldrapportage onder hulpmiddelen). Wanneer je een Quickscan wilt gebruiken, stuur
dan een e-mail aan info@ketenaanpakovergewichtkinderen.nl.

QUICKSCAN BETROKKENEN PROJECTORGANISATIE
Doel: Inzicht krijgen in de ontwikkeling en het functioneren van de lokale ketenaanpak
Wordt ingevuld door: Projectleiders, projectgroepleden of anderen die minstens een jaar
betrokken zijn bij de lokale ketenaanpak en die goed op de hoogte zijn van de organisatie en
uitvoering van de lokale ketenaanpak.
Hulpmiddelen
•

Quickscan Betrokkenen projectorganisatie

•

Voorbeeldrapportage Quickscan Betrokkenen projectorganisatie

QUICKSCAN VOOR UITVOERENDE PROFESSIONALS
Doel: Inzicht krijgen in het functioneren van de lokale ketenaanpak. Naast gemiddelde scores
(per item of cluster) zijn ook verschillen tussen respondenten of beroepsgroepen
interessant.
Wordt ingevuld door: Uitvoerende professionals met ten minste enkele maanden
(werk)ervaring in de lokale ketenaanpak.
Hulpmiddelen
• Quickscan Uitvoerende professionals
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