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Evaluatieformat Zilveren Kruis Wijkgericht werken 2018 

Dimensie Aspecten Vraag 1 2 3 4 5 

1. Kennis van elkaar 1. Bekendheid met elkaar* 1.) Ik weet wie mijn contactpersoon… is bij het wijkteam die ook contact heeft met mijn 
cliënten 

     

2.) …  van de wijkverpleging is die ook contact heeft met mijn cliënten      

3.) …bij de huisarts is die ook contact heeft met mijn cliënten      

4.) … bij de POH is die ook contact heeft met mijn cliënten      

1. Bekendheid met elkaar 5.) Ik weet op welke manier ik professionals uit andere domeinen, van het wijkteam, 
wijkverpleging, huisarts of POH,  het beste kan bereiken 

     

2. Bekend het met elkaars 
taak/opdracht 

6.) Ik weet en begrijp wat de uitdagingen van andere professionals zijn in het uitvoeren 
van hun taken en verantwoordelijkheden  

     

3. Bekendheid met elkaars 
(on)mogelijkheden 

7.) Ik weet welke mogelijkheden de ander allemaal heeft om aan zijn of haar taak te 
voldoen, en wat hij/zij niet kan.  

     

4. Bekendheid met elkaars 
werkwijze 

8.) Ik ben bekend met de manier waarop de ander werkt, en wat belangrijk is in het 
uitvoeren van zijn/haar werk. 

     

2. Onderling contact 1. Contact, maar niet cliënt-
gerelateerd 

9.) Ik heb regelmatig contact met andere professionals uit andere domeinen 
(bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten), maar geen contact over individuele casussen 

     

2. ‘Eenzijdig’ cliënt-
gerelateerd contact 

10.) Ik verzoek regelmatig informatie over een cliënt bij andere professionals uit andere 
domeinen 

     

3. ‘Meerzijdig’ cliënt 
gerelateerd contact 

11.) Ik stem onderling met professionals uit andere domeinen af over een cliënt 
(bijvoorbeeld via MDO) 

     

3. Samenwerkingsafspraken 1. Contact: wie, met wie, 
wanneer? 

12.) We hebben duidelijke afspraken gemaakt over de situaties waarin we met elkaar 
contact opnemen 

     

 2. Informatiedeling 13.) We hebben afspraken gemaakt over de situaties waarin we informatie delen      

3. Rol-/taakverdeling 14.) We hebben een duidelijke rolverdeling tussen de professionals van de verschillende 
organisaties wie wat doet in bepaalde casussen 

     

4. Rol-/taakinvulling en 
normen 

15.) Ik weet goed hoe ik mijn taken in moeten vullen om goed samen te kunnen werken      

4.Houding en relatie 1. Behoefte aan en open 
staan voor samenwerking 

16.) Er zijn veel situaties waarin mijn samenwerking met andere professionals zorgt voor 
betere zorg of ondersteuning voor cliënten 

     

2. Gelijkwaardigheid 17.) Ik ben samen met de professionals uit andere domeinen in gelijke mate 
verantwoordelijk voor het geven van goede zorg 

     

3. Goede onderlinge relatie 
en gedeelde visie 

18.) Ik heb een goede onderlinge relatie met de professionals uit andere domeinen met 
begrip en vertrouwen 

     

19.) Ik deel dezelfde visie met de andere betrokken professionals uit andere domeinen op 
het geven van zorg of ondersteuning aan een cliënt in de eerste lijn 

     

4. Proactieve houding 20.) Ik zoek professionals uit andere domeinen op voor overleg of om bij te praten, ook 
als daar niet een concrete aanleiding toe is 
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Toelichting 

U vult bij de start en na afloop de  enquête in onder de partners in de wijk (leden wijkteam, wijkverpleegkundigen, 

huisarts en POH).  

Legenda 

1 zeer mee oneens 

2 mee oneens 

3 neutraal 

4 mee eens 

5 zeer mee eens 

 


