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open & gesloten praktijk
Historische en actuele discussie
is
hulpverlening
een
begrensde
praktijk
(duidelijke doelgroep, handelingsrichtlijnen en
resultaten)
is hulpverlening een ontgrenzende praktijk
(flexibel en open doelstellingen)
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1.

open & gesloten praktijk
Slingerbeweging
actuele tendens naar overrationalisering en dus
begrensde praktijk door:

1

risicobeheersing: het behoeden van vooral
minderjarigen voor eventuele risico’s

2

managerialisme: inzet van principes van het
bedrijfsleven om sociale problemen op te
lossen
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2.

open & gesloten praktijk
Gesloten praktijk als antwoord
rationale en gesloten aanpak
subjectiviteit van de hulpverlener
diverse manieren
realiseren

om

gesloten

minimaliseert
praktijk

te

1

evidence-based sociaal werk: handelingen
gebaseerd op effectiviteitsonderzoek

2

registratie: inzet van diversiteit aan
elektronische informatie systemen (EIS)
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3.

Registratie in het sociaal werk
Geen nieuwe ontwikkeling
registratie wint aan belang vanwege onder meer
de mogelijkheid om
zicht krijgen op mogelijke risico’s (Verwijs
Index Risicojongeren in Nederland)
zicht krijgen op efficiëntie (BINC in
Vlaanderen)
mogelijkheid om bij te
responsieve hulpverlening
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tot

4.

onderzoek in het kort
hulpvrager
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onderzoek in het kort
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15

beleidsmakers (Departement
Jongerenwelzijn, K&G en VAPH)

29

leidinggevenden (Brede Instap en
OVBJ’s in Oost- en West-Vlaanderen)

16

praktijkwerkers (Leden van de teams
indicatiestelling in alle provincies)

WVG,

7.

VOORDELEN & opportuniteiten

informatie verzamelen

adm. vereenvoudiging

transparantie genereren

verantwoording afleggen
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uniformiteit creëren

participatie verhogen

8.

Informatie verzamelen
Beweegredenen
nieuwe ontwikkelingen, traject wat
cliënten
afleggen,
gebruik
van
publieke middelen, dagelijks werk van
sociaal werkers, …
helpt om pijnpunten bloot te leggen
en er beleidsmatig op in te spelen
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9.

Administratieve vereenvoudiging
Beweegredenen
bundeling en integratie van diverse
verslagen
wegwerken van de
papieren dossiers

traagheid

van

creatie
van
één
systeem
dat
toegankelijk is voor alle hulpverleners
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10.

Administratieve vereenvoudiging
Je kan rondbellen naar verschillende hotels in het zuiden van Frankrijk en
vragen aan de mensen daar wat het is of aan kameraden vragen of ze al iets
goed hebben gevonden. Dat werkt allemaal, maar ik weet niet of je booking.
com al gebruikt hebt, dat gaat veel sneller. Het is diezelfde winst die we met
INSISTO een stuk willen genereren, niet dat we willen uitsluiten dat je je netwerk niet meer kan gebruiken om tot de juiste plaats te komen, maar wel
dat er een faciliterend systeem is dat maakt dat als je nu niet over alle info
beschikt of je wil er vlotter naartoe, dat er een ondersteunend systeem is om
dat te realiseren. (Beleidsactor van het Agentschap Jongerenwelzijn)
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11.

Uniformiteit creëren
Beweegredenen
wegwerken van diversiteit aan jargon,
registratiesystemen, procedures, regels
en protocollen
sector dwingen om één systeem te
gebruiken met dezelfde, op voorhand
vastgelegde, terminologie
wegnemen van ruis en creëren van
helderheid
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12.

Participatie verhogen
Beweegredenen
op
een
toegankelijke
manier
communiceren met cliënten en
hulpverleners
digitale systemen zouden minder
confronterend
en
bedreigend
overkomen als 1-op-1 gesprek
cliënten hun eigen verhaal (in eigen
woorden) laten neerschrijven
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13.

Transparantie genereren
Beweegredenen
duidelijkheid creëren voor cliënten,
organisaties, sociaal werkers en beleid
wat er gebeurt in de praktijk
EIS capteren wat gebeurt en zetten
het om in data
minder verborgen agenda’s
reconstructie van begeleidingstraject
mogelijk
maken (cfr. onderzoek
Lieselot De Wilde)
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14.

Verantwoording afleggen
Beweegredenen
veel
informatie
verzamelen
verantwoording af te leggen
diversiteit van actoren

om
aan

benchmarking tussen organisaties
verantwoording a.d.h.v. deze systemen
is schijnbaar objectiever en dus
gemakkelijker aanvaardbaar
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15.

Verantwoording afleggen
Ik vind het goed dat we het moeten verantwoorden in die zin dat je verplicht wordt
om te gaan nadenken. We hebben er soms hé, die hier van hun drie jaar zitten, vier
jaar zitten, en dan achttien jaar worden. Die zitten hier vijftien jaar. En dan merk je dat
de cultuur aanwezig is in de voorziening ‘we moeten die toch wel zo lang
beschermen’. Als dat te automatisch gaat, dan wordt daar zelfs op dat moment, denk
ik, ook niet over gepraat. Het document (A-DOC in INSISTO, red.) zorgt er ook voor dat
teams moeten nadenken. En dat de jongere moet nadenken. Wat is de reden dat ik
hier bijvoorbeeld nog een plaats residentieel ga innemen. Of moeten we toch niet
rapper gaan stimuleren naar autonoom wonen of kan je dat al. (Directeur Organisatie
Voor Bijzondere Jeugdzorg Oost-Vlaanderen)
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16.

Nadelen & bedenkingen

het elektronisch oog

tweet-level bureaucraat

gebrek aan relationeel contact

decontextualisering
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18.

Elektronisch oog
Bekommernissen
risicobeheersing wordt ingezet op
specifiek deel van de bevolking (cfr.
kinderen in armoede)
illusie dat we door vroegdetectie
‘ongewenst’ gedrag zullen kunnen
detecteren en capteren
illusie dat we ‘ongewenst’ gedrag per
definitie zullen kunnen detecteren en
capteren
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19.

Elektronisch oog
Beleidsmatig krijg je ten eerste die controlereflex, [...] maar waarbij ik zie dat
er op dit ogenblik niet de maatschappelijke moed is, noch van de pers, noch
van het parlement, vaak ook niet van het beleid, om te zeggen: oké, mijn rug
is breed genoeg, ik zie dat er in hulpverlening, waar dan ook, risico’s worden
genomen, we gaan die aanvaarden. Dat is niet het geval. (Beleidsactor van
het Agentschap Jongerenwelzijn)
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20.

Tweet-level bureaucraat
Bekommernissen
hulpverleners brengen tussen 60% en
80% van hun tijd door achter computer
moeilijk om nog op een betekenisvolle
manier met cliënten in dialoog te
gaan
van street naar screen en tweet-level
bureaucraat
nadruk op ‘doing the things right’,
eerder dan ‘doing the right things’
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21.

Tweet-level bureaucraat
Pff, als hulpverlener in hart en nieren vind je dat niet leuk. Dat is zo een formeel gedoe
en dan soms van punt naar komma zelfs. Ik kreeg hier ook iets binnen. Hier, is
geweigerd door het VAPH. Ik dacht: hoe kan dat nu geweigerd worden door het
VAPH. Dus nu moet ik dat laten bekijken in LARS, wat is dat nu eigenlijk? Hoe komt
dat dit nu bij de PEC is gekomen? Zou die kleine misschien een ander domicilie
hebben? Is het aangemeld van voor de integrale? Allé, ik weet het niet, ik moet dat
nog uitzoeken. Dus zo’n dingen dat stoort hé. (lacht) Allé ja, al die regeltjes en die
dingen, dat stoort enorm in de vooruitgang voor de hulp die je wilt voor je cliënt. Het
is niet leuk, het is gewoon een last. (Directeur van CLB in Oost-Vlaanderen)
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22.

Gebrek relationeel contact
Bekommernissen
niet de methode bepaalt of cliënt zich
ondersteund voelt, maar de relatie
met de hulpverlener
EIS dreigen de hulpverlening te
formaliseren en relationeel contact te
reduceren
tot
procedures
(cfr.
werkingsprocessen toegangspoort)
EIS capteren de kleurrijke nuances van
cliëntverhaal niet, maar werken zwart
wit
- Studiedag COJ – 17.11.2017

23.

decontextualisering
Bekommernissen
elementen van het cliëntverhaal
komen los te staan van het breder
geheel
EIS maken opdeling tussen diverse
domeinen wat voor versnippering
zorgt (cfr. lego blokjes)
informatie die niet past
structuur, gaat verloren
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binnen

24.

decontextualisering
Tijdens het college kregen de studenten een uitgebreide casus voorgeschoteld. Er
werden twee studenten uit het publiek gevraagd om enerzijds cliënt en anderzijds
sociaal werker van dienst te zijn. Tegelijkertijd werd de digitale leeromgeving van
INSISTO geopend, want in de casus stond duidelijk dat we aanbeland waren in de fase
waarin de sociaal werker samen met de cliënt toegang moest vragen tot nietrechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Tijdens het gesprek dat volgde tussen de
sociaal werker en de cliënt vertelt de cliënt dat hij de lessen Lichamelijke Opvoeding
zeer graag volgt omdat hij daar zijn agressie gemakkelijk in kwijt kan. Op dat moment
gebeurt iets merkwaardigs. De student die de rol van sociaal werker opneemt schrijft
bij de component waar de probleemgebieden van de cliënt moeten opgeschreven
worden, dat de cliënt zelf aangeeft nogal agressief uit de hoek te kunnen komen. De
student die de rol van cliënt opneemt, merkt dit niet op en ook een deel van de
studenten in het publiek laat dit aan zich voorbijgaan.
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25.

spanningsvelden
Ambigue situatie
narratieve logica
relationele logica
hulpverleningslogica
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26.

spanningsvelden
Centrale vraag
op
welke
wijze
gaan
zowel
beleidsactoren, leidinggevenden als
praktijkwerkers om met deze spanning
en ambigue situatie in hun dagelijkse
praktijk?
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27.

Omgaan gaan met ambiguïteit
Hulpverleners op de sofa
geen spanningen
waarnemen

of

ambiguïteit

problematische houding want sociaal
werkers moeten net aandachtig zijn voor
maatschappelijke ontwikkelingen
sociaal-politieke component van sociaal
werk verdwijnt naar achtergrond

zich neerleggen bij de situatie
geen tot weinig mogelijkheden om situatie
bespreekbaar te maken (cfr. citaat)
op zijn minst even zorgwekkend
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28.

Omgaan gaan met ambiguïteit
Hulpverleners op de vlucht
spanningen en ambiguïteit staat
centraal, maar zonder uitweg te zien
gebrek
aan
openheid
team/organisatie zorgt voor eiland

binnen

veranderen van job, functie omdat ze
geen andere uitwegen zien t.a.v. de
ambigue situatie waarin ze zich
bevinden
cliënt blijft achter in situatie waarin sociaal
werker niet wou/kon functioneren
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29.

Omgaan gaan met ambiguïteit
Hulpverleners op de vlucht
Aan de ene kant stelt deze sociaal werk van het team indicatiestelling zich
fundamentele vragen bij de huidige manier van werken. Is dit nog wel waar sociaal
werk om draait? Gaat dit nog om mensen helpen? Aan de andere kant blijft hij/zij wel
het werk uitvoeren volgens de daartoe voorgeschreven procedures. Dit roept de vraag
op: hoe deze professional, die zich in die mate frustreert en ongerust maakt over de
wijze waarop met cliënten wordt omgaan, zijn werk toch nog kan uitvoeren? Het
antwoord van deze sociaal werker was dat hij/zij dit doet omdat hij reikhalzend
uitkijkt naar het einde van zijn/haar loopbaan dat op het mo- ment van het gesprek
zeer dichtbij is.
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30.

Omgaan gaan met ambiguïteit
Hulpverleners in het verzet
spanningen en ambiguïteit zijn in die
mate aanwezig, dat er actie wordt
ondernomen
gebruik van discretionaire ruimte om
iets anders te doen dan wat van hen
verwacht wordt
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31.

Omgaan gaan met ambiguïteit
Hulpverleners in het verzet
Ik denk, je bent met echte mensen bezig. Als je ‘zo’ gaat doen, je zit niet bij de
belastingdienst hé. Als je de werkingsprocessen volgt, dan denk ik dat we allemaal op
de straat stonden te staken. Ja nee, ik denk dat je dan geen stap verder komt (Sociaal
werker team indicatiestelling).
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32.

Omgaan gaan met ambiguïteit
Hulpverleners in het verzet
gebruik van discretionaire resulteert in
verschillende strategieën
communicatielijnen
uitgooien
tussen
sociaal werkers en tussen aanmelders en
voorzieningen (cfr. meegaan naar OVBJ)
oogje dichtknijpen wanneer informatie niet
is ingevuld of zelf invullen
overshooting (cfr. voorbeeld)

wordt beargumenteerd
belang van de cliënt’
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vanuit

‘in

33.

Omgaan gaan met ambiguïteit
Sociaal werkers in het verzet
Bijvoorbeeld gisteren had ik op teamvergadering een gast met een IQ van 68. Als een
kind dat in een semi-internaat zit voor matig mentaal gehandicapte kinderen en
komt er niet in. Labeltje, maar mentale handicap heeft, maar ze doen terug opnieuw
testen voor het A-DOC in te dienen, en die heeft nu licht mentale handicap. En dus als
ik de regeltjes volg dan komt die niet in, dan wordt die al jaren begeleid door
eenzelfde semi-internaat, maar dan zou die buitenvliegen. En volgens het VAPH vliegt
die dan ook effectief buiten. Dan kan die daar niet blijven. Nu samen met de
psychiater heb ik heel concreet gevraagd van ‘hoe functioneert die, leg mij die
beperkingen van die gast uit’, dan zegt de psychiater ‘die gast hoort daar thuis, geef
die een matig mentale beperking’, dat is een verschil. (Sociaal werk team
indicatiestelling)
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34.

Hulpverlening als mijnenveld
Illusie van transparantie
diverse ontwikkelingen vragen naar
transparantie (cfr. managerialisme &
risicobeheersing)
EIS
worden
verwacht
deze
transparantie te creëren en ook de
bevraagde actoren (h)erkennen dit
gedwongenheid om discretionaire te
gebruiken, maakt handelingen vooral
ook intransparant
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35.

Hulpverlening als mijnenveld
Illusie van verantwoording
vraag naar verantwoording is legitiem
voor alle betrokken actoren
enkel datgene wat geregistreerd is,
wordt als verantwoordbaar gezien
vicieuze cirkel van intransparantie en
hulpverleningsvreemde
wijze
van
verantwoording
verantwoording gebeurt niet
reflexieve wijze in dialoog met
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op

36.

Hulpverlening als mijnenveld
Illusie van rationaliteit & objectiviteit
sociaal werk moet niet waardenvrij,
neutraal, gestructureerd of rationeel
zijn
dagelijkse realiteit van sociaal werk,
vraagt
erkenbaarheid
van
onvoorspelbaarheid, onzekerheid en
ambiguïteit (cfr. justitie-assistent)
ambiguïteit is kenmerk van sociaal
werk en mag omarmd worden
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37.

conclusie
Betekenis voor registratie
vat vol illusies
kind met badwater weggooien?
nadenken
registratie?

over

finaliteit

van

praktijkgeörienteerde benadering als
mogelijke uitweg (cfr. verhaal Patrick
Lancksweerdt)
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Cliëntenregistratie
in de Vlaamse jeugdhulp
Koen Hermans

Opbouw presentatie
 Integrale jeugdhulp: maatschappelijk debat en
achterliggende beleidstheorie
 Registratiegegevens als bron voor wetenschappelijk
onderzoek
 Een ‘praktijkcasus’: registratiegegevens om
intersectorale trajecten in beeld te brengen
 En nu ?

Integrale jeugdhulp : hoe het allemaal
begon
 Maatschappelijke beleidsnota jeugdzorg (1999):
–
–
–
–
–
–

Overlap en lacunes in hulpverlening
Oneigenlijk gebruik van ingrijpende hulpverlening
Eerste lijn was slechts beperkt beschikbaar
Toeleiding naar de jeugdhulp verliep gebrekkig
Te aanbodgestuurd
Cliënten wisten niet waar ze terecht konden

Minderjarigen vallen tussen wal en schip

Integrale jeugdhulp:
de dominante beleidstheorie
 Het decreet ‘integrale jeugdhulp’ (2004):
“Ze beoogt, door sectoroverschrijdende samenwerking
tussen jeugdhulpaanbieders en intersectorale afstemming
van het jeugdhulpaanbod, aan die personen een continuüm
van jeugdhulp aan te bieden [...]”

Integrale jeugdhulp : samenwerking ??
 Intersectorale samenwerking is doel (op zich?):
- Assumptie: nogal wat zorggebruikers gebruiken
verschillende vormen van zorg
- Cijfers kunnen helpen om te weten of en tussen welke
diensten meer samenwerking en afstemming nodig is

Integrale jeugdhulp en de nood aan
cijfers
 Maatschappelijke beleidsnota jeugdzorg (2011):
‘Op dit moment hebben we onvoldoende zicht op de trajecten die
jongeren afleggen doorheen de hulpverlening’

 Evaluatie van decreet-IJH (Van Tomme et al, 2011)
‘De ontwikkeling van een geschikt zorgregistratiesysteem dat kan
gebruikt worden in de RTJ en NRTJ instellingen en dat zicht geeft op
zorgtrajecten van cliënten, vraag en aanbod, moet een veel grotere
prioriteit krijgen dan nu het geval is’

 Decreet-IJH (2013):
‘In dit kader wordt bijzondere aandacht besteed aan de
gegevensverzameling van de afgelegde trajecten in de
jeugdhulpverlening [...]’

Parlementair debat na 1 jaar IJH
 Freya Van den Bossche:
– ‘Minister, u zegt dat u er fier op bent dat u eindelijk het aantal kinderen die
wachten op hulp kunt tellen. Dat is waar, maar u telt ze niet allemaal. [...] U
telt enkel de kinderen die wachten achter de poort. [...] Dezelfde fierheid die u
aan de dag legt over de oplossing om de cijfers te kennen achter de poort, zou
ik willen zien voor de cijfers voor de poort’ (Vlaams parlement, 6 mei 2015, p.
43).

Periode 1999-2015
 Terugkerende boodschappen :
– Meer samenwerking en coördinatie is oplossing voor
jongeren met ‘complexe problematiek’
– ‘verkokering’ van de registratie
– Huidige cijfers zijn onvoldoende kwalitatief, maar in de
toekomst gaan ze wel verbeteren
– Weinig of geen gegevens over trajecten

Registratiecijfers om trajecten in kaart
te brengen ?

 Hoe inzicht verwerven in jongeren en trajecten ?
1) Kwalitatieve interviews
2) Survey
3) Registratiedata?
Pro’s

Contra’s

Gegevens zijn reeds verzameld Afhankelijk van de
~ geen onderzoeker-effect
beschikbare gegevens
Volledige populatie

Lagere datakwaliteit

Lagere kosten

Eigenaarschap in handen van
voorzieningen zelf

Benutten van beschikbare
data

Duurt lang om de data te
bemachtigen

Registratiesystemen
 Verschillende gebruikers én doelstellingen:
– Sociaal werkers  ondersteunen in de praktijk
– Gebruikers
 inzage in hun dossier, empowerment
– Overheden
 verantwoording, efficiëntie, kwaliteit,
effectiviteit, organisatie van de zorg
– Wetenschappers  evidence-based sociaal werk

 Multi-functioneel instrument?
‘There is a long history of unsuccesfull information systems
in health and social care’

Registratiecijfers als wonderoplossing?
 Tegenstrijdige vaststellingen:
-

Efficiëntie winsten
Meerwaarde
Minder administratie
User outcomes

Extra kosten
Lage functionaliteit
Meer administratie, werklast
Service outputs

 Er is een weerbarstige discrepantie tussen de verwachtingen
en realisaties van cliëntregistratiesystemen

 Nood aan meer informatie over het gebruik van CR, en de
factoren die dit beïnvloeden (om zo de systemen beter te
kunnen benutten)

Mogelijke verklaringen voor kloof
tussen intenties en realisaties
1. Social informatics:
- ECR wordt door een samenspel van sociale en technische factoren, in de
praktijkcontext bepaald.

2. Street-level bureaucracy
-

Kloof tussen beleid en praktijk omwille van werkomstandigheden
Discretionaire ruimte: bewegingsvrijheid tussen regel en casus

3. Technologische referentiekaders:
= Attitudes, intenties  Gebruik van ICT

4. De invloed van ICT op sociaal werk:
- “From the social to the informational” : narratieve vs databanklogica

“The proof of the pudding is in the
eating”
 Pragmatische optie
– SWVG-studie: mogelijkheden van het koppelen van
registratiegegevens om trajecten van jongeren te
monitoren
– Periode 2012-2015

Eén jeugdhulpstelsel,
vele registriatiesystemen
 Sectorale systemen zijn weinig stabiel
 Decreet Gegevensdeling in zorg en welzijn (2014):
– Bevestiging van behoud van sectorale systemen
– Keuze voor gegevensdeling op cliëntniveau
–

voor de intersectoraal toe te passen registratie [...] maximaal [wordt] voortgebouwd op de
bestaande, sectorale registratiesystemen. Hierbij kan het nodig zijn om gegevens op bepaalde
momenten uit de sectorale registratiesystemen op te halen en vanuit deze systemen over te maken
aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om een intersectorale monitoring te kunnen
realiseren. Het gaat onder andere om de volgende systemen: LARS (CLB-sector), BinC
(Jongerenwelzijn), EPD (ggz-sector), Mirage (Kind en Gezin), Olympus (VAPH-sector), DOMINO
(gemeenschapsinstellingen)’ (Vlaams Parlement, 19 maart 2013)

 Intersectorale registratie: Insisto als uitzondering?

Knelpunten voor het benutten van
registratiedata in Vlaamse jeugdhulp
 Inzicht verwerven in de systemen en hun inhoud:
– Geen overzicht van de registratiesystemen binnen WVG
– Niet altijd een up-to-date gehouden codeboek dat
voldoende transparant is voor externe onderzoekers
– Omvangrijke systemen met veel variabelen

Het kost nogal wat tijd om inzicht te verwerven in
inhoud van systemen

Knelpunten voor het benutten van
registratiedata
 Weinig (publieke) documentatie over de datakwaliteit:
–
–
–
–
–
–

Missings
Foutieve waarden
De mate waarin de data up-to-date worden gehouden
Onmogelijke combinaties
Definities en antwoordcategorieën
Kennis van registratieproces

Moeilijk om als derde de meerwaarde van
registratiedata in te schatten

Knelpunten voor het benutten van
registratiedata
 Eigenaarschap van de data:
– Toestemming verwerven voor gebruik van de data
– Soms in handen van voorzieningen en organisaties die de
data verzamelen, niet van de centrale overheid:

Dit kan een drempel vormen voor het benutten van
data door derden

Knelpunten voor het benutten van
registratiedata
 Aanwezigheid van unieke cliëntidentificator:
= identificerend kenmerk waarmee men kan nagaan of
gegevens uit verschillende bronnen inhoudelijk bij elkaar
horen (vb. RRNR, KSZ-nummer)
– Niet in alle systemen (wel in JW, VAPH, TP, LARS)

Hier wordt aan tegemoet gekomen (~ art. 12
decreet-gegevensdeling)

Knelpunten voor het benutten van
registratiedata
 Gebrek aan intersectorale taal:
– Welzijnssector:
 Diverse doelgroepen en diensten, specifieke
ontstaansgeschiedenis, voortdurend in beweging, ...

– Antwoordcategorieën van variabelen verschillen:
 ‘Type aanmelder’ (JW ≠ VAPH)

Maakt het moeilijker om gegevens te vergelijken

Koppelingsprocedure: VAPH-JW
 VAPH-JW, als haalbaar experiment in 2013
– Beide sectoren hebben een unieke cliëntidentificator
– Relatief groot budget
– Verschillende problematieken bij aanmelding in JW

Intersectie: POS/MOF én verlaagde participatiemogelijkheden ten gevolge van beperking

Koppelingsprocedure: VAPH-JW
 Werkwijze:
- Onderzoeksvragen opgesteld en bijhorende variabelen
geselecteerd o.b.v. handleidingen, codeboeken, ...
- “Check” door agentschappen - onderzoekers kennen de
praktijk van het registratieproces niet

Koppelingsprocedure: VAPH-JW
 Geplande gegevensstroom:
– VAPH en JW:
 Selecteren variabelen
 Aggregeren:
– Geboorteland, -plaats, -datum, ...

 Doorsturen naar eHealth

– eHealth:
 Coderen van RRNR’s
 Koppelen a.d.h.v. RRNR’s
 1 bestand doorsturen naar SWVG

Koppelingsprocedure: VAPH-JW

Een case study: intersectoraal
zorggebruik 2011-2012
 Aantal intersectorale zorggebruikers (2011-2012):

VAPH
20.037

2.090

Jongerenwelzijn
23.269

5%

 5% van alle cliënten krijgt tussen 1 januari 2011 en 31 december 2012 van
beide sectoren minstens 1 dag zorg  ‘intersectorale zorggebruikers’
 N = 45.396

En nu ?
 Vraagstelling naar hulpverleningstrajecten afvoeren?

 Keuze voor andere onderzoeksmethode ?

 Of toch kiezen voor registratiedata, maar gestoeld
op langetermijnvisie

Kritische succesfactoren
van langetermijnvisie
 Ontwikkel visie en actieplan over registratie in hulpverlening in
samenspraak met alle betrokken actoren
 Definieer minimale set van essentiële variabelen die nodig zijn ikv
monitoren van trajecten
 Verbeter databankinfrastructuur
 Verhoog ‘sociotechnische kenmerken’ van systemen
 Maak eenduidige documentatie van databanken voor externen
 Rapporteer over datakwaliteit in documentatie
 Geef feedback aan hulpverleners over hoe en waarvoor gegevens door
overheid gebruikt worden

Huidige onderzoeksopdracht
 SWVG-onderzoek: ‘ontwikkeling van een
longitudinaal onderzoeksdesign’
 Combinatie van registratiegegevens en
uitdiepingsgroepen
 Oplevering in april 2018

Een blik door de bril van de werkvloer

Patrick Lancksweerdt
Directeur Vrij CLB Roeselare
Voorzitter Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie
Voormalig projectleider LARS

1. Waar het schoentje wringt…
 (sep 2000) Start CLB’s
 Groot informaticaproject voor registratie van gegevens

(NICO)



2003: eerste versie
2006: buiten gebruik geplaatst

 2007: LARS (Leerlingenbegeleiding, Administratie en

RegistratieSysteem)



Basis: bestaand registratieprogramma vanuit de praktijk
2019: alle CLB’s van Vlaanderen werken met LARS

 Waar wrong het schoentje?

Twee visies



Believers: “De gebruiker was niet mee met de vernieuwing.”
Non-believers: “De gebruiker liet zijn middenvinger zien.”

1. Waar het schoentje wringt…
 (feb 2009) Onderzoek naar pesten op school
 o.b.v. registratiegegevens uit LARS



“Leerlingen in ASO worden meer gepest dan leerlingen in BSO”
“In West-Vlaanderen wordt meer gepest dan in de andere
provincies”

 Waar wringt het schoentje?

1. Waar het schoentje wringt…
 (okt 2017) Pesten op school
Hoe “vaststellingen” uit metingen een eigen leven gaan leiden…

Waar wring het schoentje?

1. Waar het schoentje wringt…
 (25/09/2014) Pesten op school
In Vlaanderen wordt vier keer méér gepest dan in Zweden.

Echt?
Waar wring het schoentje?

1. Waar het schoentje wringt…
 (sep 2000) Onderzoek KUL over loopbanen in SO
 Vaststelling:
Verschil tussen A-, B- en C-attesten: leerlingen met een Battest hebben significant lagere scores op IQ-onderzoek
(6e lj BaO) te hebben dan leerlingen met een C-attest
Geen enkele parameter bleek een antwoord te bieden
 Waar wringt het schoentje?

1. Waar het schoentje wringt…
 (sep 2017) Kansenbevordering
Politieke discussie i.k.v. effectmeting van kansenbevordering:

 Een discussie over het meten van effecten of “leerwinst”
 Een discussie over intelligentietesting

Waar wringt het schoentje?

1. Waar het schoentje wringt…
 (sep 2014) CLB-audit: efficiëntie en effectiviteit CLB
 Registratie van soort activiteit, soort

onderwerp en soort domein
 Activiteitenmeting: 8 meetdagen





op 4 weken tijdens het jaar
1e en 4e werkdag v.d. week
elke 27e minuut van die dagen

 Waar wringt het schoentje?

1. Waar het schoentje wringt…
 (nov 2017) Een real life meting:
 Graag uw mening:

1.welke is uw voorkeurkleur?

A

B

2. Welke is uw voorkeurkleur?
Besluit: de voorkeurkleur van welzijnswerkers is…
 Waar wringt het schoentje?

2. Stapstenen bij meten en weten
 De constructen: wat willen we weten?
 “Construct”: het onderwerp van onderzoek




Het construct is een theoretisch, wetenschappelijk begrip dat
voorwerp is van het onderzoek
Meestal zijn er tal van wetenschappelijke definities over, waar
men het niet noodzakelijk eens over is

 Uit de voorbeelden:






“Kleurgevoel”
“Pestgedrag”
“Slaagkansen in SO”
“Kansenbevordering”
“Efficiëntie van werken bij CLB-ers”

2. Stapstenen bij meten en weten
 De indicatoren: wat gaan we meten?
 “Indicatoren”: de meetbare aspecten van het construct




Een indicator (scheikunde) is een stof die kan aantonen dat een
andere stof aanwezig is.
Dus: geeft duidelijkheid over het meetonderwerp

 Uit de voorbeelden:
 “Kleurgevoel”: de voorkeur voor een kleur bij welzijnswerkers
 “Pestgedrag”: de prevalentie van pesten
 “Slaagkansen in SO”: de beïnvloedende factoren van B- en Cattesten
 “Kansenbevordering”: het effect van kansenbevorderende
maatregelen
 “Efficiëntie van werken bij CLB-ers”: de dagdagelijkse taakverdeling
van medewerkers

2. Stapstenen bij meten en weten
 De meetmethode: op welke manier gaan we meten?
 “Meetmethode”: het waarderen van de indicatoren



Geeft aan op welke manier we de indicatoren gaan meten
De keuze van de methode kan heel divers zijn

 Uit de voorbeelden:
 “Kleurgevoel”: gerichte bevraging deel van doelgroep
 “Pestgedrag”: onderzoek van big data, secundair verzameld
 “Slaagkansen in SO”: onderzoek big data, specifiek verzameld
 “Kansenbevordering”: nulmeting en eindmeting
 “Efficiëntie van werken bij CLB-ers”: bevraging volledige doelgroep

2. Stapstenen bij meten en weten
 De meetinstrumenten: met welke werktuig gaan we

meten?
 “Meetinstrument”:
 Geeft een waardering (meestal een getal) aan de indicator
 Een enorme variatie van mogelijkheden: test, enquête, referendum,
interview (open-gesloten vragen), telling (gericht of big data),
 Uit de voorbeelden:
 “Kleurgevoel”: gesloten meerkeuzevraag (interview, referendum)
 “Pestgedrag”: cijfergegevens uit LARS)
 “Slaagkansen in SO”: IQ-cijfers uit 6e lj en B-en C-attesten SO
 “Kansenbevordering”: IQ-cijfers bij begin en IQ-cijfers op het einde
 “Efficiëntie van werken bij CLB-ers”: gestructureerde vragenlijst

2. Stapstenen bij meten en weten
 De verwerking en interpretatie: hypotheseformulering

en toetsing

 Verwerking en interpretatie:
 Leidt tot besluiten die de intentie hebben iets te vertellen over het
construct…
 … via het verwerken en interpreteren van meetgegevens bekomen
door een meetinstrument, via een bepaalde methode, waarvan wij
aannemen dat de indicaties iets zeggen over het construct
 Uit de voorbeelden:
 “Kleurgevoel”: blauw heeft de voorkeur bij welzijnswerkers
 “Pestgedrag”: pesten gebeurt méér in ASO en méér in WVL
 “Slaagkansen in SO”: leerlingen met B-attesten hebben vaak
zwakkere IQ-cijfers dan leerlingen met C-attesten
 “Kansenbevordering”: het bleef gelukkig bij een stelling
 “Efficiëntie van werken bij CLB-ers”: talrijke vaststellingen (o.a. ivm
de vier domeinen)

3. Valkuilen en hoe die te vermijden
De actoren bij het meten en weten
 De constructen: beleidsmensen, politici, …
 De indicatoren: beleidsmensen, wetenschappers,…
 De methode: wetenschappers,…
 Het instrument: analisten, ICT-ers, programmeurs, …
 De vaststellingen en besluiten: wetenschappers,…

Wacht eens… we vergeten er toch eentje?

3. Valkuilen en hoe die te vermijden
 De valkuil van de validiteit
 Meet de indicator wel het construct?

 Meet het instrument wel de indicator?
 Elke indicator is een afgeleide van een construct (en dus een afspraak)

vb. aantal registraties in LARS over pesten
vb. IQ-cijfer als indicator van intelligentie

 De valkuil van de onvolledigheid
 Geen enkele (set van) indicatoren is volledig dekkend

vb. IQ-testen als indicator van goede kansenbevordering

 De valkuil van de betrouwbaarheid
 Meet het instrument wel op een correcte manier?

Vb. registratie van activiteiten in LARS (factor 3 bij zelfde situatie)

3. Valkuilen en hoe die te vermijden
 De valkuil van de overkill
 Een te intensieve bevraging lukt op de werkvloer niet

vb. diverse online enquêtes

 De valkuil van de metabeslissingen
 De methode én het instrument bepalen het resultaat.
 Wie beslist over de antwoordmogelijkheden bepaalt… het antwoord

Vb kleurkeuze,
 Laat nooit een programmeur 10 minuten alleen

 De valkuil van instrumentontwerper
 Laat nooit een ICT-er alleen om een instrument te ontwerpen

vb. NICO

3. Valkuilen en hoe die te vermijden
 De valkuil van de “big data”
 Geen gerichte bevraging, dus vrij vaak onduidelijke info

 De valkuil van de ivoren toren van de wetenschap
 Het trekken van conclusies zonder aftoetsen van de vaststellingen

vb B- en C-attesten
 Het maken van conclusies over het construct i.p.v. over de indicator
vb. pesten

4. De belangrijkste conclusie
Vraag het aan de werkvloer!
De werkvloer is immers de leverancier van het
meetmateriaal. Zij maken zelf interpretaties van wat
ze aanleveren
Dit strookt niet altijd met wat “de meters” verwachten
en wat de “weters” concluderen.

