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Abstract.

The main goal  of  this  research  is:  Find out  how much resistance there  is  on department

Fostercare and where this come from. Besides that, they need to answer the question if and

how they would like to see assistance on this topic. Checklist ‘SMART-doelen’ could help

fostercare-workers with formulate SMART-goals.

Survey-research and groupsinterviews are organised to answer those questions. On the

department  fostercare  of  Flexus  are  46  fostercare-workers  active  who  are  distributed  in

‘Longterm/  Regular  Fostercare’  and ‘Crises and Observation Fostercare’.  In  both of these

teams is resistance, which comes mainly from the fact that they don’t see the use of change

and experience no problems with the current way of working. The groupsinterviews showed

that  it  is for  workers  who are active on department ‘Longterm/ Regular  Fostercare’  more

difficult to formulate SMART-goals. Difference is that goals are most of the time too broad

compared to the other department. 80% of the repondents needs assistance with formulating

SMART-goals. It  is recommended to give support in the teams, under supervision of their

behaviour-scientist.  In  consequence  of  comment  and  tips  from  fostercare-workers  the

Checklist  has  become  more  usable  (Bevan  &  Macleod,  1994)  and  with  this,  ready  to

implement at department Fostercare.       
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Samenvatting

Het doel van deze thesis is:Onderzoeken in welke mate de afdeling Pleegzorg van Stichting

Flexus weerstand heeft tegen het opstellen van  SMART-doelen en wat de redenen hiervoor

zijn. Daarnaast wordt hen de vraag voorgelegd óf en hoe ze begeleid willen worden op dit

gebied. De Checklist ‘SMART-doelen’ kan pleegzorgwerkers hier ondersteuning bij bieden

het opstellen van SMART-doelen. 

Om  onderzoeksvragen  te  beantwoorden  is  survey-onderzoek  ingezet  en  zijn

groepsgesprekken  georganiseerd.  Op  afdeling  Pleegzorg  van  Flexus  werken  46

pleegzorgwerkers die verdeeld zijn onder ‘Langdurige/  Reguliere Pleegzorg’ en ‘Crisis en

Observatie  Pleegzorg’.  In  beide  settingen  van  Pleegzorg  heerst  enige  weerstand  wat

voornamelijk voortkomt uit het feit dat pleegzorgwerkers de zin van verandering niet inzien

en met huidige manier van werken geen problemen ervaren. Uit groepsgesprekken bleek dat

bij  Langdurige/  Reguliere  Pleegzorg  SMART-doelen  opstellen  als  lastig  ervaren  wordt,

gezien de doelen té globaal zijn. 80% van alle respondenten heeft behoefte aan begeleiding op

gebied van SMART-doelen opstellen. 

Aanbeveling  is  ondersteuning  geven  aan  de  basisteams,  onder  leiding  van  de

gedragswetenschapper. Met behulp van kritiek en tips van pleegzorgwerkers is de Checklist

meer gebruiksvriendelijk (Bevan & Macleod, 1994) geworden en hiermee geschikt om in te

zetten op afdeling Pleegzorg. 
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Dit onderzoek dient men te zien in het perspectief van een aantal belangrijke ontwikkelingen

en vernieuwingen in de jeugdzorg de afgelopen twintig jaar. De nieuwe Wet op Jeugdzorg is

ontstaan tegen de achtergrond van de volgende zes ontwikkelingen: vermaatschappelijking,

regionalisering,  functionele  ordening  van  de  zorg,  vraagsturing  van  de  hulpverlening,

versterking van de positie van de cliënt en verantwoording van resultaten en effecten (Faas,

2004). Binnen de ontwikkeling ‘Verantwoording van resultaten en effecten’ speelt meting van

doelrealisatie een grote rol. Ook al is effectmeting is in de jeugdzorg niet eenvoudig, er wordt

meer en meer gestreefd naar het bieden van jeugdzorg waarvan de effectiviteit uit onderzoek

is gebleken. 

Naast Faas (2004) haalt ook Van Loeffen (2007) de noodzaak van professionalisering

van de jeugdzorg aan, door middel van het instellen van kwaliteitseisen. Haar motivatie is dat

jeugdzorgwerkers vaak beslissingen nemen die ingrijpende gevolgen hebben in levens van

ouders  en kinderen.  Het  is  verantwoordelijk werk  (Van Loeffen,  2007).  Faas  (2004) pleit

ervoor dat  onderzoek duidelijk moet maken welke methoden voor welke doelgroepen met

welke  doel  worden  gebruikt.  Men  streeft  ernaar  resultaat-  en  effectmeting  steeds  meer

standaard toe te passen in het werk van de zorgaanbieders.  Dit gebeurt onder andere door

registratie van de mate waarin hulpverleningsdoelen worden behaald, ook wel doelrealisatie

genoemd (Faas, 2004). 

Om te  komen  tot  resultaat-  en  effectmeting  is  het  van  belang  dat  de  doelen  die

opgesteld zijn van goede kwaliteit zijn. Een manier om kwalitatief goede doelen op te stellen

is door hen van SMART-criteria te voorzien. (Van Yperen, 2006). Dit houdt in dat de doelen

Specifiek,  Meetbaar,  Aanvaardbaar,  Realistisch  en  Tijdsgebonden  (SMART)  moeten  zijn.

(van Yperen, 2004). Resultaatbepaling gebeurt middels antwoord op de vraag ‘Is het einddoel

gehaald?’ oftewel, ‘Is er effectief antwoord gegeven op de hulpvraag?’ (Van Yperen, 2003).

Wanneer doelen SMART zijn opgesteld, zijn ze onder andere meetbaar en hiermee is de mate

van doelrealisatie eenvoudiger te bepalen. 

Stichting Flexus; Afdeling Pleegzorg

Stichting Flexus is een instelling die hulp biedt aan jongeren en gezinnen die problemen in de

opvoedings- of opgroeisituatie niet zelfstandig kunnen oplossen. Het doel van de instelling is

een bijdrage te leveren aan het welzijn van jongeren om hen daardoor meer kansen te geven

volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:

ambulante hulp; opname in een pleeggezin en opname in een groep (Hessel, 2005).
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Dit onderzoek richt zich op de afdeling Pleegzorg. Strijker (2006) spreekt van drie

hoofdvarianten binnen de praktijk van de pleegzorg. Hij noemt deeltijdpleegzorg, kortdurende

pleegzorg en langdurende pleegzorg. Niet alle instellingen voeren deze zelfde verdeling door

binnen hun organisatie: In 2006 wordt binnen Stadsregio Rotterdam (waar Stichting Flexus

onder valt) onderscheid gemaakt in drie hoofdcategorieën van pleegzorg die elk bestaan uit

één  of  meerdere  subcategorieën:  A.  Basispleegzorg,  die  bestaat  uit  voltijdse  (ook  wel

reguliere  pleegzorg  genoemd)  en  deeltijdpleegzorg,  B.  Intensieve  Pleegzorg,  waarmee  de

crisispleegzorg wordt  bedoeld (ook wel  spoedeisende hulp genoemd)  en C.  Specialistisch

Pleegzorg,  bestaande  uit  de  Therapeutische,  Faciliterende  en  Observatie  Pleegzorg  (van

Kessel, 2007). Pleegzorgwerkers van Flexus zijn verdeeld in drie ‘basisteams’. Twee teams

vallen onder  de  noemer  ‘Reguliere/  Langdurige  Pleegzorg’  en  één  noemt zich ‘Crisis  en

Observatie Pleegzorg’. 

Doelrealisatie binnen Pleegzorg Flexus

De nieuwe Wet op Jeugdzorg stelt de BJZ’s en de zorgaanbieders zelf verantwoordelijk voor

het kwalitatief goed werk (Boendermaker, Harder e.a., 2007). Binnen dit kader is de staf van

Stiching Flexus hard aan het werk om doelrealisatie binnen de gehele instelling in te zetten.

Zowel interne (kwaliteit van de geboden hulp) als externe (subsidievoorwaarden) argumenten

spelen een rol bij het invoeren van doelrealisatie binnen Flexus (Hessels & Hoeijmans, 2006).

Tussen november 2006 en april 2007 heeft de staf van Flexus op afdeling Pleegzorg

een pilot uitgevoerd in het kader van doelrealisatie. Evaluatie  hiervan heeft uitgewezen dat er

onder pleegzorgwerkers enige weerstand heerst. Ze vinden dat werken met SMART-doelen ‘

wennen’   is.  Naar  voren  komt  dat  op  afdeling  Pleegzorg  het  idee  heerst  dat  SMART

geformuleerde doelen niet voor alle pleeggezinnen/ cliënten een meerwaarde hebben (Hessel

& Hoeijmans, 2007). Aangezien er geen discussie mogelijk is over het al dan niet invoeren

van doelrealisatie, zal gekeken moeten worden naar hoe medewerkers van afdeling Pleegzorg

hierin het beste ondersteund kunnen worden. Daarbij kan het instrument Checklist ‘SMART-

doelen’ wellicht handvatten bieden.

Verandering binnen de instelling

Kloosterboer (2004) meent dat veranderingen in organisaties aan de orde van de dag zijn.

Volgens hem kunnen ze betrekking hebben op grootschalige projecten, maar vaker betreffen

ze bijvoorbeeld een nieuwe administratieve procedure. Bij afdeling Pleegzorg van Flexus zou

men ook kunnen spreken van een dergelijke procedure.  De administratieve procedure gaat
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veranderen:  In  de  huidige  procedure  worden  doelen  opgesteld,  maar  de  noodzaak  van

SMART- voorwaarden is er nog niet. Veranderingen kunnen nodig zijn om van de huidige

situatie te komen tot de gewenste situatie, er vanuit gaande dat de gewenste situatie altijd

beweeglijk is omdat men nu altijd streeft naar beter en meer. In formulevorm ziet verandering

er volgens de veranderingswet van Maier als volgt uit: E = K x A, oftewel, de effectiviteit van

de verandering is het product van de inhoudelijke kwaliteit van de oplossing en de acceptatie

door de betrokkenen (Stoffels, 1999). 

Redenen voor weerstand

Foppen (2005) noemt een aantal redenen voor weerstand: 

A. De verandering is niet in het belang van de anderen. Het gevoel dat men slechter van de

verandering wordt, op gebied van salaris of bijvoorbeeld positie, ligt vaak ten grondslag

aan deze reden;

B. Er is onduidelijkheid omtrent de consequenties. Informatie over de verandering kan 

onvoldoende  zijn,  op  een  verkeerde  manier  gegeven  of  verkeerd  overgekomen  zijn.

Daarnaast kunnen de consequenties voor de eigen functie wellicht niet duidelijk zijn of is

het niet duidelijk wat in de nieuwe situatie van mensen verwacht wordt;

C. Men denkt dat het beter kan: Andere oplossingen worden dan als beter ervaren;

D. Men voelt zich niet serieus genomen. Achterliggende gedachte bij deze reden is vaak

dat 

men zich onrechtvaardig behandeld, “overruled”, niet gehonoreerd voelt, in de autonomie

aangetast, en men verzet zich daartegen;

E.      Er heerst angst niet aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Dit kan komen doordat

men zich zorgen maakt over het eigen vermogen nog nieuwe dingen te kunnen leren. Het

ontbreken  van  een  opleidingsplan  voor  de  nieuwe  situatie  of  het  gebrek  aan  kennis  en

ervaring voor de nieuwe situatie kunnen eveneens ten grondslag liggen aan de weerstand;

F.      Men ziet de zin van de verandering niet in. Doordat  het op de huidige wijze altijd

goed is gegaan of omdat de omgeving geen andere  eisen stelt  dan vroeger,  zal men de

verandering beschouwen als overtrokken dienstijver van de veranderaar (Flexus’ staf in dit

geval) en daartegen weerstand vertonen (Foppen, 2005).

 

Bij  professionele  organisaties  is  veranderen  een  gecompliceerde  aangelegenheid.  Van den

Berg (2004) meent dat het niet effectief is om de nadruk te leggen op het veranderen van

opvattingen wanneer het de bedoeling is om gedrag te veranderen. Het is veel vruchtbaarder
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om andersom te werk  te  gaan:  eerst  het  gedrag  zichtbaar  en  bewust  maken,  dan  kom je

vanzelf  uit  bij  het  bespreken van de opvattingen  die daarmee te  maken hebben.  Dit  leidt

uiteindelijk tot een veel hechtere koppeling tussen opvattingen en gedrag en daarmee tot een

beter aangrijpingspunt voor verandering (van den Berg, 2004). Het zal de realiseerbaarheid

van het project, in dit geval doelrealisatie, verhogen.

Onderzoek  heeft  uitgewezen  dat  weerstand  en  afweermechanismen  van  de

professional het ontstaan van een ‘lerende organisatie’ in de weg staat ( Kets de Vries, 1996).

Wanneer men wil  komen tot  ‘Acceptatie’  van het  project,  zal  rekening gehouden moeten

worden met een negatieve houding van werkers. De innovatie aanpassen aan de wensen van

de  doelgroep  is  een  geschikte  strategie.  Lokale  discussie  en  consensus  dragen  bij,

weerstanden moeten besproken worden en goede wetenschappelijke argumentatie helpen bij

het bijstellen van de negatieve houding (van Duin & van de Glind, 2004). 

Het kernprobleem van veel innovaties in zorg- en welzijn is dat projecten vaak lijden

onder  een  slechte  tijdsplanning.  Er  kan  veel  mislukken  bij  het  implementeren  van

doelrealisatie  als er met te weinig tijd en geduld wordt geoefend om de randvoorwaarden

goed neer te zetten en veranderingen te bewerkstelligen, te implementeren en te consolideren

(van Yperen, 2004). 

Foppen (2005) verklaart weerstand op meerdere manieren. Wanneer we dit betrekken

op  afdeling  Pleegzorg  van  Flexus  kan  op  basis  van  de  pilot  doelrealisatie  het  volgende

geconcludeerd worden: Het invoeren van SMART-doelen leidt tot onduidelijkheid bij werkers

en men vindt het formuleren van SMART-doelen tijdrovend en niet in alle gevallen inzetbaar.

Doelrealisatie  is  pas  mogelijk  als  er  goede  (registratie-)  instrumenten  zijn (Hessel  &

Hoeijmans,  2007).  Onderzocht  wordt  of  het  beeld  dat  is  ontstaan  uit  de  pilot  naar

doelrealisatie klopt, namelijk of er al dan niet weerstand heerst tegen doelrealisatie binnen

Pleegzorg Flexus. Daarna komt het zoeken naar oorzaken hiervan aan bod: Vindt men het

opstellen van SMART-doelen niet van belang, denkt men dat het op een andere (de oude)

manier beter kan, heerst er onder de werkers angst om niet aan deze nieuwe eisen te kunnen

voldoen of voelt men zich niet serieus genoeg? 

Gebruiksvriendelijkheid

De Checklist ‘SMART-doelen’ kan pleegzorgwerkers handvatten bieden bij het opstellen van

SMART-doelen. Pleegzorgwerkers kunnen, aangezien zij met het instrument gewerkt hebben,

hier meer duidelijkheid over scheppen. Bevan & Macleod (1994) menen dat bij het meten

gebruiksvriendelijkheid met drie aspecten rekening gehouden dient te worden: Effectiviteit,

10



efficiëntie en tevredenheid. Gebruiksvriendelijkheid is een bezit van het gehele systeem: het

is de kwaliteit van het gebruik in een context. Eén van deze aspecten is te kijken naar in

hoeverre  de  doeleinden  worden  bereikt  (effectiviteit).  Daarnaast  draagt  efficiëntie  bij  aan

gebruikvriendelijkheid; in hoeverre passen de bronnen als tijd, geld en mentale inzet die zijn

ingezet bij het bereiken van de doelen. Als laatste speelt tevredenheid van gebruikers zelf een

grote rol; In hoeverre vinden zij het gehele systeem bruikbaar (Bevan & Macleod, 1994)?

Doelstelling  

Het doel van deze thesis is onderzoeken in welke mate de afdeling Pleegzorg van Stichting

Flexus weerstand heeft tegen het opstellen van SMART-doelen en wat de redenen hiervoor

zijn. Dit onderzoek kan resultaten opleveren die de staf handvatten bieden bij het invoeren

van  doelrealisatie  bij  pleegzorgwerkers.  Het  onderzoek  heeft  praktische  relevantie;  de

‘herziene’  Checklist  draagt  bij  aan  invoering  van  doelrealisatie  binnen  Stichting  Flexus,

gericht op het opstellen van SMART-doelen. Daarnaast levert dit onderzoek, middels meer

kennis  en  inzicht,  een  bijdrage  aan  een  maatschappelijk  probleem  aangezien  deze

problematiek in organisaties vaker voorkomt.

Vraagstelling

1. Hoe gaan werkers binnen de afdeling Pleegzorg om met het opstellen van     

    (SMART-)doelen en welke kenmerken hangen hiermee samen? 

A. Welke redenen voor weerstand (Foppen, 2005) (t.o.v. SMART-doelen opstellen) spelen

een rol bij de werkers van Pleegzorg?

B. Is er samenhang tussen de persoonskenmerken van de pleegzorgwerkers en het opstellen

van SMART-doelen?

C. Is  er  samenhang  tussen  de  werknemerskenmerken  van  de  pleegzorgwerkers  en  het

opstellen van SMART-doelen?

2. Is het instrument ‘Checklist’ SMART-doelen inzetbaar binnen afdeling 

    Pleegzorg Flexus?

   A.  Vindt men de Checklist gebruiksvriendelijk (Bevan & Macleod, 1994)?

  B.  Wordt de Checklist gezien als ondersteunend bij het opstellen van SMART-

        doelen?

  C.  Wat kan volgens de pleegzorgwerkers de Checklist meer gebruiksvriendelijk    

        (Bevan & Macleod, 1994) maken?     

3. Hoe kan de staf tegemoet komen aan de wens van pleegzorgwerkers binnen de      
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    doorstart van doelrealisatie/ SMART-doelen? 

   A.  Hoe willen pleegzorgwerkers begeleid worden bij het opstellen van 

         SMART-doelen?

Uit de pilot doelrealisatie blijkt dat binnen hulpverleningsvariant van Pleegzorg meer

vraag is  naar  handvatten om doelen op te stellen dan bij  de opvoedingsvariant  (Hessel  &

Hoeijmans,  2007).  Verwachting  is,  op  basis  van  de  pilot,  dat  de  hoeveelheid  weerstand

verschilt per setting pleegzorg.

 Methode

Onderzoeksopzet

In het onderzoek was sprake van survey-onderzoek. Introductie van het thema ‘doelrealisatie’

gebeurde  in  februari  2008 onder  leiding de  staf  en  gedragswetenschapper  tijdens de  drie

verschillende teamoverleggen. De Leeuw & Hox (1998) stellen dat een individuele en op de

respons gerichte  introductie  een hogere respons op levert,  maar natuurlijk  alleen als  deze

vriendelijk  en  overtuigend  wordt  gebracht.  Tegelijkertijd  ontvingen  pleegzorgwerkers  de

eerste vragenlijst  ‘Opstellen van SMART-doelen Pleegzorg’ (resp. vragenlijst 1) en vulden

deze  groepsgewijs  in.  Volgens  Baarda  &  de  Goede  (2006)  leidt  dit  tot  hogere  respons.

Daarnaast  is het  retourneren van de ingevulde lijsten vrijwel meteen en kan gecontroleerd

worden op onvolledigheden. 

 In de maanden februari en maart namen de basisteams kennis van de Checklist en

kreeg een ieder het  instrument. Hierbij  volgde instructie en gezamenlijke oefening aan de

hand van één bepaalde casus in samenwerking met de gedragswetenschapper.  Vervolgens

vond de tweede meting plaats in april 2008. Dit betrof de vragenlijst ‘Evaluatie Checklist &

SMART-doelen Pleegzorg’ (resp. vragenlijst 2). Afname gebeurde wederom groepsgewijs. 

Naast  afname  van  de  vragenlijst  vond  er  in  dezelfde  bijeenkomst  een  plenaire

evaluatie  van de Checklist  plaats. Carton (2001) spreekt  hier  van een groepsgesprek: Een

beperkte, overzichtelijke groep van personen (in dit geval alle pleegzorgwerkers) is collectief

geïnterviewd op een bepaalde plaats. Onder leiding van de onderzoeker is met behulp van een

lijst met te behandelen topics een gesprek gevoerd. Groepsinterviews lenen zich vooral voor

exploratie,  waarbij  het  minder gaat  om het verzamelen van individueel vergelijkbare data,

maar  om  een  overzicht  van  en  inzicht  in  ideeën,  motieven  en  gedragingen  binnen  een

bepaalde  populatie.  In  geval  van  dit  onderzoek  ging  het  om  verzamelen  van  ideeën  en

feedback van de werkers op het werken met de Checklist. Een aantal pleegzorgwerkers was
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afwezig bij de bijeenkomsten, zij zijn via mails bij het onderzoek betrokken en herinnerd aan

het inleveren van de vragenlijsten. Kalfs (2001) meent dat schriftelijke reminders zorgt voor

een toename van de respons, zij het dat de toename afneemt met het aantal reminders.

Populatiebeschrijving

Alle pleegzorgwerkers van afdeling Pleegzorg, Flexus zijn bij het onderzoek betrokken. Op

de afdeling werken 46 pleegzorgwerkers. Er was een goede respons, op de eerste vragenlijst

67% en bij de tweede vragenlijst is de respons 65%. Babbie (2007, p. 262) geeft op grond van

literatuur  over  maatschappelijk  onderzoek  aan  dat  een  respons  van  60% goed  is  en  een

respons van 70% erg goed is. Tabel 1. geeft de persoonskenmerken van de respondenten van

de vragenlijst ‘Opstellen SMART-doelen Pleegzorg’ weer.  

Tabel 1. Persoonskenmerken pleegzorgwerkers  afdeling Pleegzorg Flexus
       n       (%)
Geslacht 
   M   
   V                                                    

                                                                       
      6      (19)                        
     25     (81)          

Leeftijd       
    < 25 jaar
    25-50 jaar     
    > 50 jaar                        

                                                              
      3      (10) 
     17     (55)                      
     11     (35)                                                    

Opleidingsniveau
    MBO
    HBO 
    HBO+

                                                                        
       1      (3)                        
     21     (68)                      
       9     (29)                         

Werkervaring Flexus
    < 5 jaar
    10-20 jaar
    5-10 jaar                                    
    > 20  jaar  

       8     (26)                     
     14     (45)
       6     (19)                      
       3     (10)                      

Noot. Afgeronde cijfers maken dat het totale aantal percentages niet altijd 100 is; n= 31.

Operationalisering concepten 

Concepten zijn  onderverdeeld  in  Persoonskenmerken,  Werknemerskenmerken  en evaluatie

van de Checklist. In tabel 2. staat een overzicht van hoe concepten zijn geoperationaliseerd.  

Tabel 2. Beschrijvende statistieken van de persoons- en werknemerskenmerken.
Concept (k)                                        Vragenlijst   Minimum ¹ Maximum ¹  Cronbach’s
alpha
Persoonskenmerken

1. Geslacht (1)                       1            1                      2
2. Leeftijd (1)                    1            1                      3
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3. Opleidingsniveau (1)          1            1                      6
       4.  Setting Pleegzorg (1)               1, 2            1                      2
       5. Werkervaring Flexus (1)                      1, 2            1                      4  
Werknemerskenmerken      
       6. Duidelijkheid SMART-doelen (1)

          
          1                1                      5

       7. Deelname pilot doelrealisatie (1)                       1, 2             1                      2
       7. Frequentie opstellen doelen (1)                    1                 1                      5                    

8. Frequentie opstellen SMART-doelen (1)       1                 1                  5
9. Behoefte aan begeleiding SMART (1 ²V)       1, 2             1                      2

 10. Tijdsduur doel opstellen (1)                               1              1                      4
 11. Druk voelen vanuit organisatie 
       omtrent SMART-doelen (1)                              1                 1                      3
 12. Inhoud begeleiding SMART-doelen (1 ³V)         2   

   Schalen
     13. Gebruiksvriendelijkheid Checklist (3 V)             2                 1                      4

.79
 14. Weerstand tegen doelen (6 V)                             1                 1                      4
.75

 15. Weerstand tegen van SMART (6 V)                    1                 1                      4
.81

Evaluatie van de Checklist 
     16. Frequentie gebruik Checklist (1 V)           2                 1                      5
 17. Voordeel ervarenvan Checklist (1 ²V)                 2                 1                      2
 18. Lastige onderdelen (1 ³V)                    2
 19. Gemakkelijke onderdelen (1 ³V)                      2

Noot. ¹ Betreft het theoretisch minimum/ maximum. ² Concept is geoperationaliseerd d.m.v. een open vraag die
is opgenomen in de vragenlijst, antwoorden zijn begripsmatig  gecategoriseerd. ³ Concept geoperationaliseerd
d.m.v. meerkeuze-item die is opgenomen in de vragenlijst, antwoorden   zijn begripsmatig gecategoriseerd.V
Evaluerende gesprekken met pleegzorgwerkers hebben tevens tot kwalitatieve data geleid.

 Vragenlijst ‘Opstellen van SMART-doelen Pleegzorg’

Voor  dit  onderzoek  is  vragenlijst  ‘Opstellen  van  SMART-doelen  Pleegzorg’  ontwikkeld

(Bijlage 5). Deel A betreft concepten omtrent persoonskenmerken, Deel B. bevat concepten

omrent  werknemerskenmerken  (gericht  op  SMART-doelen).  Hypothetische  begrippen  (de

Groot, 1961) werden operationeel door middel van het inzetten van schaalvragen. 

De  stellingen  uit  schalen  ‘weerstand  tegen  doelen’  en  ‘weerstand  tegen  SMART-

doelen’ zijn gebaseerd op de redenen van weerstand volgens Foppen (2005). Op deze manier

kan de oorzaak van de negatieve houding boven tafel komen. Bijlage 3 geeft de items weer

die zijn ingezet per concept. Gekozen is voor een vierpuntsschaal (‘Erg mee oneens’, ‘Mee

oneens’, ‘Mee eens’ en ‘Erg mee eens’).  Zo werd de respondent tot een mening gedwongen

(Baarda  &  de  Goede,  2006). Alle  items  beogen  per  concept  hetzelfde  te  meten.  Dit  is

gecontroleerd middels item-analyse en aangezien beide schaalvragen een Cronbach’s alpha

van 0.75 of hoger hebben kunnen deze betrouwbaar genoemd worden. Volgens Baarda & de
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Goede (2006) is een waarde van boven de 0.7 goed. Hercodering was noodzakelijk zodat een

hoge score  op een item een hoge mate van weerstand betrof. 

Vragenlijst ‘Evaluatie Checklist & SMART-doelen Pleegzorg’

Voor  dit  onderzoek  is  vragenlijst  ‘Evaluatie  Checklist  &  SMART-doelen  Pleegzorg’

ontwikkeld.  Concepten  zijn  verdeeld  onder  Persoonskenmerken,  Werknemerskenmerken

(gericht  op  SMART-doelen)  en  Evaluatie  op  de  Checklist  (zie  Tabel  2).  Schaal

‘gebruiksvriendelijkheid’ is gebaseerd op Bevan & Macleod (1994). Het geeft aan in hoeverre

de  werkers  het  instrument  ‘Checklist  SMART-doelen  als  effectief  en  efficiënt  ervaren.

Daarnaast  is  de  mate  van  tevredenheid  in  het  concept  meegenomen.  Het  concept  kan

betrouwbaar genoemd worden gezien het een Cronbach’s alpha van .79 heeft (Baarda & de

Goede, 2006).

Instrument ‘Checklist SMART-doelen’

Onderzoek  naar  ‘SMARTheid’  van  opgestelde  doelen  binnen  de  stichting  Jeugdformaat

(Haaglanden) heeft instrument ‘Vragenlijst en toepassing van SMART-criteria’ opgeleverd.

Het idee is dat het de kwaliteit van doelen verbetert en in het verlengde daarvan zal bijdragen

aan  effectonderzoek  (m.b.t.  de  hulpverlening),  dan  wel  aan  effectievere  hulpverlening

(Mureau, 2007). Om dit instrument tot hulpstuk te maken voor het opstellen van SMART-

doelen is het aangepast tot een korte checklijst (Bijlage 1). De naam van het instrument luidt:

‘Checklist  SMART-doelen’.  Door  de  Checklist  langs  te  lopen  worden  hulpvraag  en  doel

‘gescreend’  op hun formulering.  Daarnaast  meet  de lijst  of het  doel  Specifiek,  Meetbaar,

Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden is. 

Statistische technieken  

Om  te  onderzoeken  of  er  samenhang  is  tussen  de  onafhankelijke  variabelen

(persoonskenmerken  en  werknemerskenmerken)  en  de  afhankelijke  variabelen  (weerstand

tegen (SMART-)doelen en tussen de onafhankelijke variabelen onderling, zijn er  bivariate

Pearson's  Product-moment  correlatiecoëfficiënten  (r)  berekend  (Drenth  & Sijtsma,  2001).

Samenhang tussen ordinale variabelen is getoetst  met de rangordecorrelatie-coëfficiënt van

Spearman middels SPSS . Om te beoordelen of verschillen tussen concepten significant zijn,

zijn Non-parametrische T-testen en Mann-Whitney-U-testen ingezet. 

Resultaten
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Redenen weerstand 

Foppen (2005) vond verschillende verklaringen voor weerstand. Uit dit onderzoek, gedaan

binnen Pleegzorg Flexus, bleek dat een aantal factoren ten grondslag liggen aan weerstand. In

Tabel 3. zijn scores op de items met betrekking tot ‘Weerstand tegen doelen’ en ‘Weerstand

tegen  SMART-doelen’  opgenomen.  Hoogste  score  op  het  item ‘Weerstand  tegen  doelen’

heeft  stelling  ‘Ik  doe  het  niet  (altijd),  omdat  ik  het  nut  er  niet  van  inzie.’  Op  het  item

‘Weerstand  tegen  SMART-doelen’  wordt  het  hoogst  gescoord  op  stelling  ‘Ik  stel  geen

SMART-doelen op, gezien de huidige manier van werken geen problemen oplevert.’

Tabel 3. Scores op items met betrekking tot  weerstand tegen (SMART-)doelen  (n=30)
 Min  Max     M SD

                                                                                                                                  Weerstand tegen doelen 
Ik doe het niet (altijd), omdat ik er niet genoeg tijd voor heb
Ik doe het niet (altijd), omdat ik het nut er niet van in zie
Ik stel doelen op, omdat het de hulpverlening ten goede komt
Ik stel doelen op, om van mijn eigen overzicht te verbeteren
Ik stel doelen op, omdat ik het belangrijk vind voor de cliënt
Ik stel doelen op, omdat ik het belangrijk vind voor pleegouders

 1.00 
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

  4.00
  4.00
  4.00
  4.00
  4.00
  4.00

   2.57
   3.33
   1.90
   2.30
   2.07
   2.20

1.04
0.80
0.80
0.92
0.75
0.76

  Min  Max      M SD

                                                                                                                                Weerstand tegen SMART-
doelen
Ik stel geen SMART-doelen op, vanwege tijdgebrek
Ik stel geen SMART-doelen op, omdat dit waarde toevoegt
Ik stel geen SMART-doelen op, omdat ik hiervoor vaardigheden mis
Ik stel geen SMART-doelen op, huidige manier geeft geen problemen
Ik hou rekening met SMART, omdat ik doelen goed kan evalueren
Ik hou rekening met SMART, omdat dit waarde toevoegt

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

  4.00
  4.00
  4.00
  4.00
  4.00
  4.00

  2.32
  2.25
  2.45
  3.17
  2.64
  2.68

1.13
0.91
1.10
0.83
0.73
0.67

Noot.  Variabele Weerstand tegen doelen en variabele Weerstand tegen SMART-doelen hebben range van 1-4;

n= 30.

Foppen (2005) geeft aan dat een gevoel van overruled worden reden van weerstand kan zijn.

Daarom kan mede druk voelen van invloed zijn op de mate van weerstand. In de vragenlijst

‘Opstellen SMART-doelen Pleegzorg’ geeft 81% van alle pleegzorgwerkers (waarvan 29% af

en toe) druk te voelen vanuit de organisatie. 

Persoonskenmerken van pleegzorgwerkers en weerstand ten opzichte van SMART-doelen. 

Mannen bleken eerder te zeggen geen behoefte aan begeleiding te hebben, terwijl vrouwen

aangeven deze behoefte wel te hebben. Verder is er een negatieve significante samenhang

tussen de behoefte aan begeleiding en de frequentie waarin pleegzorgwerkers SMART-doelen

opstellen.  Wanneer  men minder vaak SMART-doelen  opstelt,  is  de kans  groot  dat  hij/zij
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aangeeft  meer  behoefte  te  hebben  aan  begeleiding  omtrent  SMART-doelen  opstellen  dan

iemand die vaker SMART-doelen opstelt. 

Tabel 4. Samenhang tussen persoonskenmerken en het opstellen van SMART-doelen.
Geslacht Leeftij

d¹
Opleidings-
niveau¹

Werk-
Ervaring¹

Weerstand
tegen
SMART-
doelen¹

Frequentie
SMART-
doelen¹

Behoefte
begeleiding
SMART-
doelen

Geslacht    1.00    .32      -.01      .23    -.28    -.03    .38
Leeftijd¹  1.00       .33      .57     .06    -.22    .06
Opleidins-
niveau¹

         
     1.00 

      
     .38* 

   
    .16     .24    .32 

Werk-
ervaring¹

     
   1.00 

  
    .21    -.19    .12 

Weerstand
tegen
SMART-
doelen¹

  
  1.00     .41*    .28 

Tabel 4. Samenhang tussen persoonskenmerken en het opstellen van SMART-doelen.
Geslacht Leeftij

d¹
Opleidings-
niveau¹

Werk-
Ervaring¹

Weerstand
tegen
SMART-
doelen

Frequentie
SMART-
doelen¹

Behoefte
begeleiding
SMART-
doelen

Frequentie
SMART-
doelen¹

   1.00   -.54** 

Behoefte
begeleiding   1.00

Noot . ¹ Rangordecorrelatie van Spearman;  *: p < .05, ** p < .01

Werknemerskenmerken van pleegzorgwerkers en weertand tegen SMART-doelen.

In tabel 5. wordt een overzicht gegeven van de samenhangen tussen de geoperationaliseerde

werknemerskenmerken  en  de  variabelen  omtrent  SMART-doelen.  Hieruit  kunnen  de

volgende verbanden worden opgemaakt: Ten eerste blijkt dat wanneer pleegzorgwerkers veel

druk  vanuit  de  organisatie  ervaren,  zij  relatief  vaker  SMART-doelen  opstellen  dan

werknemers die minder druk ervaren. Ten tweede valt op dat hoe vaker pleegzorgwerkers

überhaupt  doelen  opstellen,  des  te  meer  behoefte  zij  hebben  aan  begeleiding  omtrent

SMART-doelen. Ten derde is opvallend dat hoe duidelijker de reden om met SMART-doelen

te werken is, pleegzorgwerkers geneigd zijn ook daadwerkelijk frequenter SMART-doelen op

te stellen. Ten vierde, hangt deze duidelijkheid  ook samen met de weerstand tegen SMART-

doelen. Hoe onduidelijker de reden voor SMART-doelen voor pleegzorgwerkers is, des te

meer weerstand zij ervaren tegen SMART-doelen. Als laatste is er een gevonden significant
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negatief  verband  gevonden  tussen  de  mate  van  weerstand  tegen  doelen  en  de  mate  van

weerstand tegen SMART-doelen. Respondenten die minder weerstand tegen doelen  hebben,

blijken een grotere mate van weerstand tegen SMART-doelen te hebben. Uit tabel 5. blijkt dat

er geen  significante samenhang is tussen setting pleegzorg en de mate van weerstand ten

opzichte van SMART-doelen. Door middel van Spearman te berekenen is een significante

rangordecorrelatie gevonden tussen setting pleegzorg en frequentie doelen opstellen van .80.

Setting  ‘Crisis  en  Observatie  Pleegzorg’  bleek  vaker  doelen  op  te  stellen  dan  setting

‘Langurig/  Reguliere  Pleegzorg.’  Er  is,  op basis  van Mann-Whitney-test,  geen  significant

verschil gevonden tussen de setting pleegzorg en frequentie van doelen opstellen (U= 40.5 p=

.89) .   

Tabel 5. Samenhang werknemerskenmerken en het opstellen van SMART-doelen. 
Frequentie
SMART-doelen¹

Weerstand  tegen
SMART-doelen¹

Behoefte  begeleiding
SMART-doelen

Deelname pilot1      .05        .04       .07
Druk voelen vanuit organisatie
omtrent SMART-doelen      .54**       -.28       .01
Tabel 5. Samenhang werknemerskenmerken en het opstellen van SMART-doelen.

Frequentie
SMART-doelen

Weerstand  tegen
SMART-doelen

Behoefte  begeleiding
SMART-doelen 

Frequentie doelen stellen¹      .25       -.02      -.49** 
Duidelijkheid SMART¹      .44*       -.47*       .09 
Weerstand tegen doelen¹      .36       -.60**       .25 
Setting pleegzorg      .29       -.07       .11
Noot.  ¹ Rangordecorrelatie van Spearman;   *: p < .05, ** p < .01

Tabel 6 geeft een overzicht van scores op de schalen ‘Weerstand tegen SMART-doelen’ en

‘Frequentie opstellen SMART-doelen’. Opvallend is het verschil tussen de settingen als het

gaat om frequentie van SMART-doelen opstellen. ‘Crisis- en Observatie Pleegzorg’ blijkt dit

vaker te doen, maar het verschil is niet significant (Tabel 5: r = .29).

Tabel  6.  ‘Weerstand  tegen  SMART-’  en  ‘Frequentie  opstellen  SMART-doelen’   per

pleegzorgsetting (n=31)
                 Minimum   Maximum      M SD  

Setting Pleegzorg                        Weerstand tegen SMART-doelen
Langdurig/ Regulier                 1.50      3.50    2.44   .59
Crisis en Observatie                 1.00      3.00    2.35   .73

                 Frequentie opstellen SMART-doelen
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Langdurig/ Regulier                 1.00      5.00    1.95 1.18
Crisis en Observatie                 1.00      5.00    2.82 1.83

Gebruiksvriendelijkheid Checklist SMART-doelen

Drie  kwart  van  de respondenten  (77%) antwoordt  op de vraag  ‘Bent  u  tevreden  over  de

bruikbaarheid  van  het  instrument?’  ‘Ja’,  13% antwoordt  ‘Nee’  en  3% antwoordt  daar  te

weinig over te kunnen zeggen.  Op de schaal Gebruiksvriendelijkheid (Min = 1.00, Max =

4.00) scoren pleegzorgwerkers relatief hoog (n=27, m=2.94,  sd= .62). M = 2.94 kan ervaren

worden als gebruiksvriendelijk (Zie Bijlage 3).

Het merendeel van alle respondenten (67%) vond dat de Checklist hen voordeel heeft

geboden bij het opstellen van SMART-doelen. Bij motivatie waarom men dit zo heeft ervaren

wordt  over  het  algemeen  aangegeven  dat  ‘Het  instrument  helpt  te  structureren  en  te

concretiseren’ ; ‘Het zou overzicht en een helder beeld van de SMART-criteria geven’ en

‘Werken als leidraad’ 1. Wanneer het antwoord ‘Nee’ wordt gegeven is dit vaak te wijten aan

het feit dat het instrument nog niet gebruikt is vanwege tijdgebrek. De Mann-Whitney-toets

wijst uit dat respondenten die (redelijk) positief zijn, significant eerder geneigd zijn aan te

geven voordeel te ervaren (U= 34.5,  p = .016). 

De mate van gebruiksvriendelijkheid (Bevan & Macleod,1994) is bepaald per setting

pleegzorg  (tabel 8). Mann-Whitney-toets geeft aan dat er geen significant verschil is tussen

type setting pleegzorg en de mate waarin respondenten de Checklist als gebruiksvriendelijk

ervaren (U= 49, p = .121). 

Tabel 8. Scores op schaal gebruiksvriendelijkheid per team (n=27)
Minimum Maximum     M SD

Setting pleegzorg
  Langdurig/ Regulier     1.00      4.00    2.81 .63
  Crisis & Observatie     1.00      4.00    3.25 .50

Tijdens het groepsgesprek ter evaluatie van het gebruik van de Checklist zijn de volgende

punten  genoemd:  ‘Het  is  bij  Langdurige/  Reguliere  Pleegzorg  veel  lastiger  om SMART-

doelen in te  zetten dan bij  andere vormen van Pleegzorg.’  Bij  langdurige  pleegzorg is  er

volgens  de  werkers  vaak  sprake  van  ‘bemoeizorg  en  het  idee  heerst  ‘dat  opvoeden  en

opgroeien lastig te meten zijn.’2 

1Citaten afkomstig uit vragenlijst ‘Evaluatie Checklist & Opstellen SMART-doelen Pleegzorg’,    
  (afstudeeronderzoek Maayke Sterk), Rotterdam, 10 april 2008
2 Citaten zijn afkomstig uit groepsgesprek ter evaluatie op het gebruik van de Checklist (in het kader   
   van afstudeeronderzoek Maayke Sterk), Rotterdam, 31 maart ’08.
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Checklist gebruiksvriendelijker volgens pleegzorgwerkers

Het  groepsgesprek  (Carton,  2001)  met  pleegzorgwerkers  leverde  een  bijdrage  aan

beantwoording  van  de  onderzoeksvraag.  Evaluatie  op  de  Checklist  was  onderwerp  en  er

kwamen tips en op- en aanmerkingen uit de teams. Voornaamste behoeftes vanuit het team

blijken  ‘concrete  voorbeelden  te  zijn  en  extra  verduidelijkende  vragen  onder  de  aparte

kopjes.’ Daarop aansluitend meent men dat een casus als leidraad tijdens het bespreken zorgt

voor  concretisering.  Tweede  punt  is  vooral  dat  de  Checklist  volgens  wel  ‘korter  en  nóg

compacter mag.’ Naar aanleiding daarvan is gekozen om de kopjes ‘Hulpvraag en Doelen’

weg te laten uit de Checklist. Aangezien deze niet direct toepasbaar zijn op het doel zelf,

bleken  deze  al  snel  overbodig.  Dit  alles  leidde  tot  aanpassing  van  de  Checklist.  De

vernieuwde versie is bijgevoegd als Bijlage 4.

Begeleiding omtrent SMART-doelen

Uit  de  resultaten  van  de  vragenlijst  ‘Evaluatie  Checklist  &  Opstellen  SMART-doelen

Pleegzorg’ is gebleken dat het merendeel (83%) van de respondenten behoefte heeft aan extra

begeleiding  omtrent  SMART opstellen van doelen.  Op de vraag op welke  wijze zij  deze

begeleiding  het  liefst  zien worden  verschillende  antwoorden  gegeven.  Tabel.  9  geeft  een

weergave van de item-resultaten. 

Tabel 9. Inhoud van begeleiding omtrent SMART-doelen (n=30)
  n    (%¹)         

Onderdeel van basisteam-overleg, 1x in 14 dagen  16   (53)
Individueel door gedragswetenschapper  13   (43) 
Groepsgewijs door gedragswetenschapper  10   (33)
Vraagbaak    8   (27)  
Instrumenten als Checklist    5   (17)
Geplande thema-bijeenkomsten         2    (7)
Niet    1    (3)       
Noot. ¹ Het totale percentage bedraagt geen 100, gezien respondenten meerder antwoordkeuzes mochten      
   aankruisen en aantallen afgerond zijn.

 

Resultaten uit Tabel 9 worden versterkt door uitspraken die gedaan zijn tijdens het evaluatie-

moment van de Checklist. Ook hier is genoemd dat  ‘Plenair bespreken van SMART-doelen

goed  structuur  brengt.’3 Team 2  noemde  de  ‘afwezigheid  van  een  gedragswetenschapper

binnen hun team op het moment een absoluut gemis met betrekking tot SMART-doelen.’

 Conclusie  

3 Citaten zijn afkomstig uit groepsgesprek ter evaluatie op het gebruik van de Checklist (in het kader   van
afstudeeronderzoek Maayke Sterk), Rotterdam, 31 maart ’08.
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1.  Hoe gaan werkers  binnen  de  afdeling  Pleegzorg  om met  het  opstellen  van  (SMART-)

doelen en welke kenmerken hangen hiermee samen?

Pleegzorgwerkers  geven  voornamelijk  aan  dat  zij  geen  problemen bij  huidige  manier  van

werken (zonder (SMART-)doelen) ervaren (Foppen, 2005). Dit valt volgens Foppen (2005)

onder ‘de zin niet inzien van de verandering’ en is belangrijkste reden voor weerstand op deze

afdeling van Stiching Flexus. Daarnaast geven zij aan de nieuwe ‘registratie-procedure’  te

ervaren als iets dat door de organisatie wordt opgelegd. 81% van de respondenten geeft aan

(af en toe) druk te voelen vanuit de organisatie. Dat vele pleegzorgwerkers zich overruled

voelen kan volgens Foppen (2005) duiden op het feit dat zij menen niet serieus genomen te

worden. Dit is de tweede reden die weerstand veroorzaakt bij pleegzorgwerkers van Stichting

Flexus. Dat het merendeel van pleegzorgwerkers behoefte heeft aan begeleiding op het gebied

van SMART-doelen, kan duiden op het feit dat zij menen te weinig vaardigheden om aan de

nieuwe manier van werken te kunnen voldoen. Dit is de derde reden van weerstand op deze

afdeling: Er heerst angst niet aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen (Foppen, 2005).

Geen enkel persoonskenmerk van pleegzorgwerkers hangt  samen met de mate van

weerstand  omtrent  SMART-doelen.  Er  werd een  significante  samenhang gevonden tussen

geslacht en behoefte aan begeleiding. Mannen blijken hier  minder behoefte aan te hebben.

Eerder gestelde verwachting ‘Er is samenhang tussen de setting pleegzorg en de mate van

weerstand ten opzichte van SMART’ komt niet uit. Significantie samenhang tussen frequentie

doelen en setting pleegzorg is gevonden (r = .80), tussen frequentie SMART-doelen en setting

pleegzorg is geen significante correlatie gevonden. 

2.  Is  het  instrument  ‘Checklist’  SMART-doelen  inzetbaar  binnen  de  afdeling  Pleegzorg

Flexus?

Drie  kwart  van  alle  respondenten  (77%)  geeft  aan  tevreden  te  zijn  over  het  instrument.

Daarnaast geeft 67% aan voordeel te hebben gehad van gebruik van de Checklist, omdat het

instrument ‘hielp te structureren en overzicht bood’. Opvallend is dat er een verschil  (niet

significant: U =  49,  p =  .121)  is  tussen de mate  van  gebruiksvriendelijkheid  per  setting

pleegzorg. Bij Crisis en Observatie-pleegzorg waren respondenten positiever. Verder is een

significante  correlatie  tussen  gebruiksvriendelijkheid  van  de  Checklist  en  houding  ten

opzichte  van  SMART.  Hoe  positiever  de  houding,  des  te  groter  is  de  kans  dat  mensen

voordeel  hebben  van  de  Checklist.  Volgens  pleegzorgwerkers  wordt  het  instrument  nog

gebruiksvriendelijker  (Bevan  & Macleod,  1994)  wanneer  het  korter  is  en  het  concretere

voorbeelden  en  verduidelijkende  vragen  per  kopje  geeft.  Alle  tips  en  aanvullingen  zijn
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meegenomen in de aangepaste versie van de Checklist ‘SMART-doelen’ Pleegzorg (Bijlage

4). 

3. Hoe kan de staf tegemoet komen aan de wens van pleegzorgwerkers binnen de doorstart

van doelrealisatie/ SMART-doelen? 

Gezien 80% van de respondenten behoefte heeft aan begeleiding omtrent SMART-doelen zal

hier  gehoor  aan  gegeven  dienen  te  worden.  Om  het  gedrag  van  pleegzorgwerkers  te

veranderen  (werken  met  SMART-doelen)  is  het  volgens  van  den  Berg  (2004)  veel

vruchtbaarder om eerst het gedrag zichtbaar en bewust maken. In  de onderzoeksfase is in

verschillende  basisteams  een  start  gemaakt  met  het  werken  met  de  Checklist  ‘SMART-

doelen’.  Oefening  helpt  pleegzorgwerkers  voordelen  te  laten  inzien  van  SMART-doelen.

Foppen  (2005)  noemt  dat  de  weerstand  zal  verminderen  wanneer  men  de  zin  van  de

verandering inziet. Duidelijk is geworden dat pleegzorgwerkers de begeleiding het liefst van

de gedragswetenschapper krijgen. Omdat zij het basisteam twee-wekelijks voorzit, is dit een

geschikt moment SMART-doelen op de agenda te zetten. Een kritische blik op de Checklist

vanuit pleegzorgwerkers heeft gemaakt dat het instrument naar wens van de pleegzorgwerkers

aangepast en hierdoor nog gebruiksvriendelijker is geworden. 

Discussie

Aanbevelingen omtrent implementatie SMART-doelen binnen Flexus

Het feit  dat  pleegzorgwerkers  menen dat  SMART-doelen opstellen bij  Langdurige/

Reguliere Pleegzorg’ lastiger is dan bij ‘Crisis en Observatie Pleegzorg’ kan de significantie

samenhang tussen setting pleegzorg en frequentie doelen verklaren. Tevens kan dit oorzaak

zijn van de positievere houding van team ‘Crisis en Observatie Pleegzorg’ ten opzichte van de

Checklist is. Daarnaast kan invloed gehad hebben, dat het team Crisis en Observatie beschikt

over een erg enthousiaste gedragswetenschapper die erg vooruitstrevend is in doelrealisatie.

Pleegzorgwerkers in deze setting worden gestimuleerd, wat mede de hogere frequentie van

SMART-doelen kan verklaren. Aangezien dit onderzoek heeft aangetoond dat het merendeel

van de respondenten voordeel heeft gehad van de Checklist beveel ik de organisatie aan deze

in te zetten binnen afdeling Pleegzorg. Met name wanneer SMART-doelen een vast onderdeel

wordt in de twee-wekelijkse basisteamoverleggen,  is de ‘Checklist SMART-doelen’ uiterst

geschikt  om met  het  hele  team als  leidraad  te  gebruiken.  Eén  en  dezelfde  casus  kan  zo

gemakkelijk gevolgd worden en maakt SMART-doelen opstellen concreet.

22



Wél is belangrijk wanneer de doorstart van doelrealisatie weer opgepakt wordt, hier

uitgebreid de tijd en geduld voor genomen moet worden (van Yperen, 2004). Ten minste tot

eind  2009  veel  oefening  met  SMART-doelen  is  in  dit  traject  een  middel  om  goede

randvoorwaarden voor de implementatie neer te zetten.   

Sterkte-/zwakte- analyse van onderzoek

Een  hoge  respons  (65% en  67%) op  de  vragenlijsten  is  een  positief  punt  van  dit

onderzoek. Erg belangrijk wanneer men kijkt naar kwaliteit van de verzamelde resultaten van

dit onderzoek, is de non-respons. Non-reponse is een bron van ‘bias’ in survey-onderzoeken

wanneer degene die wél reageren, verschillen van degenen die niet reageren (Groves 2006). 

Hart,  Boeije  &  Hox  (2006)  menen  dat  gebrekkige  belangstelling  en  interesse  voor  het

onderwerp  van  de  enquête  weigerachtig  gedrag  kunnen  veroorzaken.  In  geval  van  dit

onderzoek, kan weerstand tegen doelrealisatie een verklaring zijn voor de non-respons. Juist

de werknemers uit de non-respons-groep zouden meer informatie kunnen geven betreffende

de redenen van weerstand. Waarschijnlijk zou de mate van weerstand verhoogt zijn met hun

deelname. 

Tijdens  het  onderzoek  bleek  geen  samenhang  te  zijn  tussen  leeftijd  en  mate  van

weerstand: Wél is opvallend geweest  dat  tijdens het groepsgesprek voornamelijk de jonge

werknemers erg positief waren. Zij gaven aan dat zij in hun opleiding al veel te maken hebben

gehad met SMART. 

Bij  het  interpreteren  van  kwalitatieve  data  moet  rekening  worden  gehouden  met

‘sociale wenselijkheid’. Volgens Hebert et al. (2007) is het een zelfverdedigingmechanisme

van  individuen  om  zichzelf  te  af  te  schilderen  als  houdend  aan  de  culturele  verworven

normen. Het kan zijn dat  dit onderzoek heeft  hier hinder van heeft ervaren mede doordat

gebruik  gemaakt  is  van  een  groepsinterview.  Anderzijds  zijn  mensen  volgens  Swanborn

(2006) in deze situatie eerder en gemakkelijker geneigd zich te uiten. Ander pluspunt is het

‘sneeuwbaleffect’: Eén bewering kan leiden tot een reeks van commentaren die uitlopen op

veel extra informatie voor de onderzoeker. In geval van dit onderzoek heeft mede de neutrale

houding van onderzoeker gezorgd voor een sfeer waarin mensen zich goed durfden te uiten

(Korzilius, 2000). 

Aanbevelingen verder onderzoek

Volgens de veranderingswet van Maier ziet verandering er als volgt uit: E = K x A,

oftewel, de effectiviteit van de verandering is het product van de inhoudelijke kwaliteit van de

23



oplossing en de acceptatie door de betrokkenen (Stoffels, 1999). Effectiviteit van registratie-

eis is product van inhoudelijke kwaliteit van werken met SMART-doelen én de acceptatie

door  betrokkenen.  Geconcludeerd  is  dat  de  weerstand  tegen  SMART-doelen  bij

pleegzorgwerkers  voornamelijk  voortkomt  uit  het  feit  dat  respondenten  het  nut  van  de

verandering niet inzien. Op dit moment is er nog geen sprake van acceptatie door betrokkenen

(A). Naar de inhoudelijke kwaliteit van werken met SMART-doelen (K) zou meer onderzoek

gedaan moeten worden,  wil  men hier  uitspraak over  kunnen doen. Voornamelijk kwamen

vanuit  Langdurige/  Reguliere  Pleegzorg  vragen  over  de  effectiviteit  van  SMART-doelen.

Konijn  &  Bruinsma  (2008)  doen  na  eigen  analyse  volgende  aanbevelingen:1.  meer

wetenschappelijk onderzoek om inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt in de Nederlandse

jeugdzorg; 2. de interventies waarvan we weten dat ze werken (op basis van tot nu toe nog

vaak buitenlands onderzoek) implementeren (en aanpassen aan de Nederlandse situatie);

en 3. bevorderen van praktijkonderzoek door de instellingen zelf. Wanneer pleegzorgwerkers

ervaren dat hulpverlening kwalitatief beter wordt door middel van SMART-doelen, zullen zij

eerder tot acceptatie geneigd zijn. Dit zal bijdragen aan effectievere verandering (E).

Wanneer het instrument ‘ Checklist SMART-doelen’ daadwerkelijk ingevoerd wordt

binnen Pleegzorg Flexus, is het belangrijk het gebruik hiervan na enkele weken te evalueren.

Dit  is  mogelijk  door te  onderzoeken  of  de doelen daadwerkelijk  meer SMART, dan  wel

kwalitatief beter worden. Op deze wijze zal men kunnen zien of de Checklist daadwerkelijk

effectief is. 
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Bijlage 1

Checklist SMART-doelen

Hulpvraag

De hulpvraag staat in het indicatiebesluit beschreven.

In de hulpvraag staat: Ik wil of ik wens...

De hulpvraag is begrijpelijk voor de cliënt geformuleerd.

Bij de hulpvraag staat beschreven van wie de hulpvraag is.
(Bijvoorbeeld voogd, (pleeg)ouder, kind)

Doelen

Het doel volgt logisch uit de hulpvraag.

Het doel is begrijpelijk voor de cliënt en eventueel voor pleegouders geformuleerd.

Het is duidelijk waar het doel zich op richt.
(Verhelderen, verbeteren, problematiek verklaren of onderkennen)

Het doel is competentiegericht.
(Gericht op het vergroten of aanleren van vaardigheden)

Het doel is positief geformuleerd.
(‘Piet gaat 4 dagen in de week naar school’ in plaats van ‘Piet stopt met spijbelen’.

Er staat beschreven met behulp van welke middelen aan het doel gewerkt gaat
worden.

Er is onderscheid gemaakt tussen actuele en lange termijn-doelen.

Specifiek
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Begrippen in het doel zijn concreet en duidelijk weergegeven. 
(Het is duidelijk wat er met het begrip bedoeld wordt; ‘Piet geeft het aan als hij boos
is of neemt uit zichzelf een time-out’ in plaats van ‘Piet kan zijn boosheid op een
adequate manier uiten’).

Het doel is in eindtermen geformuleerd. 
(Bv. ‘Piet houdt zich aan regels van pleegouders.’)

Het doel is, indien mogelijk, situatiespecifiek geformuleerd. 
(Ze zijn gericht op situaties waarin het probleemgedrag zich voordoet, bv. ‘Piet
houdt zich aan de afspraken die hij met pleegmoeder heeft gemaakt over het
thuiskomen bij het avondeten.’

Meetbaar

Van tevoren is afgesproken wanneer het doel behaald is.

Via meting kan vastgesteld worden of het doel behaald is.

Aanvaardbaar

De cliënt is gemotiveerd om met behulp van dit doel aan zijn hulpvraag te werken.

Er is overeenstemming over het doel bij de verschillende partijen.

Realistisch

Het doel richt zich op veranderbaar gedrag of processen waarbij verandering
haalbaar is.

Binnen de leefsituatie van de cliënt is het doel te realiseren.

Het doel is haalbaar binnen de mogelijkheden van Flexus.

De aangeboden hulpvorm sluit aan bij de problematiek van de cliënt.

Tijdsgebonden

Er wordt een tijdspad gegeven waarin het doel behaald moet worden.
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Bijlage 2  Conceptueel model

Werknemerskenmerken 

pleegzorgwerkers

30

Weerstand tegen

(SMART-) doelen

Gebruiksvriendelijkheid

Checklist

Persoonskenmerken

pleegzorgwerkers



Bijlage 3 Schaalvragen

• Weerstand tegen doelen:

Ik doe het niet (altijd), omdat ik er niet genoeg tijd voor heb

Ik doe het niet (altijd), omdat ik het nut er niet van in zie

Ik stel doelen op, omdat het de hulpverlening ten goede komt

Ik stel doelen op, omdat mijn eigen overzicht te verbeteren

Ik stel doelen op, omdat ik het erg belangrijk vind voor de cliënt

Ik stel doelen op, omdat ik het erg belangrijk vind voor pleegouders

• Weerstand tegen SMART:

Ik stel geen SMARTdoelen op, vanwege tijdgebrek

Ik stel geen SMARTdoelen op, omdat het geen toegevoegde waarde heeft

Ik stel geen SMARTdoelen op, omdat ik denk vaardigheden te missen

Ik stel geen SMARTdoelen op, huidige manier geeft geen problemen 

Ik hou rekening met SMART, omdat ik doelen dan kan evauleren

Ik hou rekening met SMART, omdat dit toegevoegde waarde heeft naast doelen alleen

• Gebruiksvriendelijkheid van de Checklist:

Met behulp van de Checklist SMART-doelen …

… kan ik gemakkelijk controleren of mijn doel al dan niet SMART is

… kan ik ontdekken welke SMART-voorwaarden mijn doel nog mist

… heb ik een handvat waarmee ik SMART-doelen op kan stellen
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Bijlage 4  Aangepaste Checklist SMART-doelen

SPECIFIEK

Begrippen in het doel zijn concreet en duidelijk weergegeven.

(Het is duidelijk wat er met het begrip bedoeld wordt; ‘Piet geeft het aan als hij
boos is of neemt uit zichzelf een time-out’ in plaats van ‘Piet kan zijn boosheid op

een adequate manier uiten’).
Het doel is in eindtermen geformuleerd.

(Bv. ‘Piet houdt zich aan regels van pleegouders.’)

Het doel is, indien mogelijk, situatiespecifiek geformuleerd.

(Ze zijn gericht op situaties waarin het probleemgedrag zich voordoet, bv. ‘Piet
houdt zich aan de afspraken die hij met pleegmoeder heeft gemaakt over het

thuiskomen bij het avondeten.’

MEETBAAR

Van tevoren is afgesproken wanneer het doel behaald is/wanneer men tevreden

is. (Dit hoeft niet letterlijk in doel zelf vermeld te zijn.)
Via meting kan vastgesteld worden of het doel behaald is.

(Dit hoeft niet letterlijk in doel zelf vermeld te zijn.)

AANVAARDBAAR
Pleegouders en indien mogelijk kind zijn/ is gemotiveerd om met behulp van dit

doel aan zijn hulpvraag te werken.

Er is overeenstemming over het doel bij de verschillende betrokken partijen.

REALISTISCH
Het doel richt zich op veranderbaar gedrag of processen waarbij verandering

haalbaar is.

Binnen de leefsituatie van het pleegkind en pleegouders is het doel te realiseren.

Het doel is haalbaar binnen de mogelijkheden van Pleegzorg Flexus.

De aangeboden hulpvorm sluit aan bij de problematiek van het pleegkind.

TIJDSGEBONDEN
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Er wordt een tijdspad gegeven waarin het doel behaald moet worden.

(Aansluiten bij het kind is noodzakelijk.)

Bijlage 5

Vragenlijst afdeling Pleegzorg Flexus ‘Opstellen SMART doelen’

 

Deel A:                                                                                                        Naam:…………………….

1. Wat is uw geslacht?

Vrouw  �

Man �

2. Wat is uw leeftijd?

Jonger dan 25                       �

Tussen 25 en 50 jaar             �

50 of ouder       �

3. Wat is uw functie binnen Pleegzorg Flexus?

    (Voorbeeld: Pleegzorgwerker Crisis) 

……………………………………….

4. Wat is uw opleidingsniveau (diploma)?

MBO  �

HBO                               �

Post – HBO                    �

Universitair                     �

Anders, namelijk …………………

5. Hoeveel jaar bent u werkzaam binnen Pleegzorg Flexus?

Korter dan 1 jaar                                        �

1 tot 2 jaar                �
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2 tot 5 jaar                                                  �

5 tot 10 jaar                                                �

10 tot 20 jaar                                              �

20 jaar of meer                                           �

6. Heeft u meegedaan aan de pilot doelrealisatie 2007 binnen Flexus?

Ja �

Nee �

Deel B: 

1. Wat houden SMART doelen volgens u in?

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

2. In hoeverre is het voor u duidelijk waarom u met SMART-doelen zou moeten werken?

(Omcirkel één van de cijfers op onderstaande schaal de mate van duidelijkheid voor u aan)

Geheel onduidelijk Geheel duidelijk
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

3. Hoe vaak worden door u in een Pleegzorgplan doelen opgesteld?

Nooit                                     �

In één derde van de pleegzorgplannen                          �

In de helft van de pleegzorgplannen                             �

In drie kwart van de pleegzorgplannen                         �

Altijd                                                  �

4. Hoeveel tijd bent u kwijt aan het opstellen van een doel?

Minder dan een kwartier        �

Een kwartier tot een half uur �

Een half uur tot 1 uur            �

1- 2 uren                                �

Meer dan 2 uren                     �
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5. Houdt u bij het opstellen van doelen rekening met het SMART- principe?

Nooit                                                 �

In één derde van de pleegzorgplannen             �

In de helft van de pleegzorgplannen                �

In drie kwart van de pleegzorgplannen            �

Altijd                                                               �

6. Heeft u behoefte aan extra begeleiding/handvatten op het gebied van doelen SMART

opstellen?

Ja                  �  

Nee                       �

7.  Heeft u bij vraag 6 ‘Ja’ aangekruist: 

Hoe zou u deze begeleiding/ handvatten het liefst zien? (Denk aan: Door wie?  Individueel of

groepsgewijs? en Wanneer?

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

8. Voelt u druk vanuit de organisatie toe te werken naar het opstellen van SMART-doelen?

Nee           �

Soms         �

Ja               �

In hoeverre geven onderstaande uitspraken uw mening weer? 

(Mate omcirkelen op schaal) Ik stel doelen op, omdat..

9. … het van me gevraagd wordt.    

Erg mee oneens     Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

10. … het de hulpverlening die ik bied ten goede komt. 

Erg mee oneens     Erg mee eens
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

11. … ik het erg belangrijk vind om overzicht voor mezelf te bewaren.

Erg mee oneens     Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4
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12. … ik het erg belangrijk vind voor de cliënt.                                                                  

Erg mee oneens     Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

13.  … ik het erg belangrijk vind voor de pleegouder(s)

Erg mee oneens     Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

14. Ik doe het niet (altijd) omdat ik er niet genoeg tijd voor heb. 
Erg mee oneens     Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4
                
  
15. Ik doe het niet (altijd) omdat ik het nut er niet van in zie.  

Erg mee oneens     Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4
          

(Geef bij de volgende stellingen op de schaal aan in welke mate u het er mee eens bent.)

Ik hou er rekening mee of doelen SMART geformuleerd zijn, omdat…

16. …ik dan achteraf goed checken of doelen gerealiseerd zijn.              
 Erg mee oneens     Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

        
17. …dit toegevoegde waarde heeft  naast het opstellen van doelen alleen. 

 Erg mee oneens     Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

18. …dit vanuit de organisatie wordt gevraagd. 

 Erg mee oneens      Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

                                                    

19. Ik houd hier geen rekening mee, ik stel mijn doelen niet SMART op. 

Erg mee oneens                   Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

                   

Wanneer u geen SMART doelen opstelt, in hoeverre geven onderstaande uitspraken/redenen uw

mening weer?

20. Ik doe dit niet vanwege tijdgebrek. 

Erg mee oneens                    Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

                                                                                                                             

21. Ik vind het SMART-principe geen waarde toevoegen aan mijn opgestelde doelen.

Erg mee oneens                    Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4
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22. Ik heb het idee dat ik vaardigheden mis om doelen SMART op te stellen.

Erg mee oneens                    Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

                            

23. De huidige manier van werken (doelen niet SMART opstellen) levert geen problemen op.  

Erg mee oneens                    Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

 U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Ik wil u dan ook hartelijk danken voor uw
medewerking. Mocht u vragen hebben omtrent deze enquête of geïnteresseerd zijn in de

resultaten, dan kan u mij bereiken op onderstaand emailadres:

maaykesterk@hotmail.com of stagamb@flexus.org

Met vriendelijke groet,

Maayke Sterk, (stagiaire Orthopedagogiek)

Mede namens, Frank Hoeijmans en Irene Hessel (Staf Flexus)

Bijlage 6

Vragenlijst Afdeling Pleegzorg Flexus

‘Evaluatie Checklist SMART-doelen’

Naam:…………………….

Deel A.

1. Wat is uw functie binnen Pleegzorg Flexus?

    (Voorbeeld: Pleegzorgwerker Crisis) 

……………………………………….

2. Heeft u meegedaan aan de pilot doelrealisatie 2007 binnen Flexus?

Ja �

Nee �

3. Heeft u behoefte aan extra begeleiding/handvatten op het gebied van doelen SMART

opstellen?

Ja                 �  

Nee                      �
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4. Hoe staat u tegenover SMART-doelen opstellen?

Negatief       Positief 
            1--------------------------------------------2----------------------------------------------3

5. Kunt u beargumenteren waarom u dit vindt?

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

Deel B. Evaluatie Checklist

6. Hoe vaak heeft u de Checklist gebruikt?

Niet                         �

Éen keer                    �

Ik heb meerdere doelen m.b.v. instrument opgesteld/gecontroleerd      �

Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………...

6. Heeft de Checklist SMART-doelen u voordeel geboden bij het opstellen van SMART-doelen

Nee           �

Ja              �

Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………...

In hoeverre geven onderstaande uitspraken uw mening weer? 

(Mate omcirkelen op schaal) Met behulp van de Checklist SMARTdoelen… 

7. …..kan ik gemakkelijk controleren of mijn doel al dan niet SMART is.

Erg mee oneens     Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

8. …..kan ik ontdekken welke SMART-voorwaarde mijn doel nog mist.

Erg mee oneens     Erg mee eens 
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            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

9. …..heb ik een handvat waarmee ik SMART-doelen op kan stellen.

Erg mee oneens     Erg mee eens 
            1-----------------------------2-------------------------3-----------------------------4

9. Wat vindt u van de lay-out van de Checklist?

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

10. Wat vindt u van de inhoud van de Checklist?

Te uitgebreid   Uitgebreid         Voldoende              Beperkt    Erg Beperkt 
            1--------------------------2-----------------------3---------------------4---------------------5

11. Bent u tevreden over de bruikbaarheid van het instrument?

Nee           �

Ja              �

Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………...

12. Met welk onderdeel van de Checklist heeft u het meeste moeite?

Hulpvraag                                        �

Doelen                   �

Specifiek                                           �

Meetbaar                                          �

Aanvaardbaar                                   �

Realistisch                                        �

Tijdsgebonden                                  �
  

13. Heeft u ideeën over hoe dit onderdeel d.m.v. de Checklist aan te passen gemakkelijker voor u

zou worden?

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...
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14. Welk onderdeel van de Checklist is u het gemakkelijkste afgegaan?

Hulpvraag                                        �

Doelen                   �

Specifiek                                          �

Meetbaar                                          �

Aanvaardbaar                                   �

Realistisch                                        �

Tijdsgebonden                                  �

Graag nemen we u op- en/of aanmerkingen mee wanneer we de Checklist aan gaan passen. 

U kunt een bijdrage leveren door deze Checklist zo optimaal mogelijk te maken. 

15. Heeft u nog tips over hoe de Checklist naar uw idee zou verbeteren?

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………... 

De Checklist SMART-doelen is opgesteld met als doel u een handvat te bieden bij het opstellen

van SMART-doelen. 

16. Hoe zou u graag begeleid willen worden in het opstellen van SMART-doelen? (Meerdere

keuzes kunnen aangekruist worden.)

Niet                                                 �

Individueel door GW’er (in werkbegeleiding)       �

Groepsgewijs door GW’er               �

Als onderdeel van het basisteam, 1x per 14dagen        �

D.m.v. geplande themabijeenkomsten                         �

Instrumenten als Checklist inzetten                             �

Vraagbaak die ingezet kan worden                              �

Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Ik wil u dan ook hartelijk danken voor uw

medewerking. Mocht u vragen hebben omtrent deze enquête of geïnteresseerd zijn in de

resultaten, dan kan u mij bereiken op onderstaand emailadres:

maaykesterk@hotmail.com of stagamb@flexus.org

Met vriendelijke groet,

Maayke Sterk, (stagiaire Orthopedagogiek)

Mede namens, Frank Hoeijmans en Irene Hessel (Staf Flexus)
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