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De Monitor
De landelijke monitor Regionale Expertteams is opgericht in opdracht van de projectleiders van de bovenregionale expertisenetwerken 
met als doel deelname aan een lerende monitor. Deze monitor draagt bij aan het overkoepelende doel dat kinderen en jongeren zich 
optimaal kunnen ontwikkelen, en wanneer nodig zij tijdig en passende hulp ontvangen. De monitor heeft een belangrijke rol in een le-
rend jeugdstelsel. Er wordt in kaart gebracht waar verdere ontwikkeling nodig is en wat de hiaten zijn in de jeugdhulp op zowel lokaal, 
regionaal, bovenregionaal als landelijk niveau. De monitor brengt trends en rode draden naar voren en geeft aanleiding tot het juiste 
gesprek om deze verder te duiden en agenderen. Ouders, jeugdigen en aanvragers worden na aanmelding door het regionaal expertteam 
geïnformeerd over deze monitor middels de informatiebrief monitor regionale expertteams.

Instructiedocument Monitor Regionale Expertteams 

Navigatie door document
Dit instructiedocument is een interactief pdf. Dit houdt in dat je naar de juiste pagina’s gaat wanneer je op de knoppen (symbolen) rechts-
onder klikt. Hieronder lees je welke knop bij welke pagina hoort. Linksboven kan je ten allen tijde zien op welke pagina je je bevindt. 
Daarnaast vind je op sommige pagina’s rechtsboven een camera, wanneer je hierop klikt ga je naar de instructievideo van de betreffende 
pagina.

Je ziet hier op welke pagina je bent

Informatiepagina (deze pagina)

Home

Regionale indicatoren aanpassen

Cliënten (nieuwe cliënt en overzicht cliënten)

Dashboard (landelijk en regionaal)

Inloggen

Vragen en/of opmerkingen

Heb je vragen over de inhoud van de monitor of dit docu-
ment?
Neem contact op met Maaike van Irsel.

Heb je een technische vraag of probleem? Bijvoorbeeld:
• De monitor kan niet geladen worden. 
• Er is een probleem met het certificaat.
• Er is een foutmelding bij het dashboard.
• Mailtjes komten niet aan.
Neem contact op met de helpdesk van Quantbase.

Klik op de camera om naar de instructievideo van de desbetreffende 
pagina te gaan.

Klik op de camera om naar de instructievideo van deze pagina te gaan.

Follow-ups

http://www.youtube.com
mailto:maaikevanirsel%40outlook.com?subject=Vraag%20mbt%20monitor%20regionale%20expertteams
mailto:support%40quantbase.eu?subject=Vraag%20mbt%20Monitor%20Regionale%20Expertteams
https://www.youtube.com/watch?v=B6X-FQx2QLM
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Inloggen 
Krijg toegang tot de monitor door in te loggen via de inlogpagina. 

Ben je het wachtwoord vergeten? Klik op ‘wachtwoord vergeten’ en je 
ontvangt een e-mail.

Log in met je persoonlijke inloggegevens:
• Voer bij E-mail jouw e-mailadres in dat gekoppeld is aan de monitor. 
• Voer daarbij het wachtwoord in zoals eerder ontvangen in een 

beveiligde mail. 

Dit account is automatisch gekoppeld aan jouw jeugdregio voor het 
regionaal dashboard. 

Let op! Enkel jij mag inloggen met je eigen gegevens, deel deze dus niet 
met anderen. Je logt in met twee-factor-authenticatie.
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Homepagina Monitor Regionale Expertteams 
Wanneer je inlogt in de monitor kom je op de homepagina. Vanuit hier ga je naar de pagina van jouw keuze:

Indicatoren  |  Cliënten  |  Dashboard

Je kunt altijd weer terugkomen op deze pagina door hier te klikken.
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Regionale indicatoren toevoegen 
De optie om regionale indicatoren toe te kunnen voegen is ontwikkeld zodat ieder regionaal expertteam zelf aanvullingen kan doen op 

de landelijke basis set aan indicatoren. Welke indicatoren je toevoegt als expertteam is afhankelijk van de eigen informatiebehoefte 

maar ook die van stakeholders en het bovenregionaal netwerk. Wij adviseren om met elkaar zo spoedig mogelijk stil te staan bij welke 

regionale indicatoren je wilt toevoegen en daarbij het hoofdstuk Monitoring in het werkboek Jeugdhulp te gebruiken.

Klik op de regionale indicatoren pa-
gina op + Indicator toevoegen om 
een indicator toe te voegen. Vervol-
gens opent onderstaand venster. 

Titel
Voer in het titelveld de vraag van de 
indicator in, bijv. Is veilig thuis be-
trokken?

Antwoordtype
Er zijn verschillende antwoordtypes. Tekst, getal 
en datum spreken voor zich. Bij de keuzes moet je 
goed opletten: Gaat het om één antwoord dat ge-
kozen mag worden? Ga voor Enkele Keuze wanneer 
dit een beperkt aantal opties betreft (bijv. geslacht) 
of voor Enkele Keuze (lijst)  wanneer dit veel opties 
betreft (bijv. alle gemeenten binnen een provincie). 
Ga voor Meerdere Keuzes  wanneer meerdere ant-
woorden gekozen mogen worden. Daarnaast kan je 
een tussenkopje toevoegen tussen vragen in. 

Zien hoe deze antwoordtypen eruit zien? Ga naar 
de pagina Nieuwe cliënt - Formulier toevoegen.

Wanneer je dit aanvinkt moet de vraag beantwoord worden. Zolang alle verplichte antwoorden niet beantwoord zijn in een 
formulier blijft deze ‘open’. Lees meer hierover bij nieuwe cliënt invoeren.

Hiermee verwijder je 
een antwoord.

Klik op de camera om naar de instructievideo van deze pagina te gaan.

Tip Houd de antwoordopties zo kort 
mogelijk, zodat deze goed zichtbaar 
zijn in het regionaal dashboard.

https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/werkboek_jeugdhulp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HKQVq7kXZzQ
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Regionale indicatoren toevoegen - vervolg

Aanpassen indicator
Wil je de indicator aanpassen? Klik op het pennetje. 

Verwijderen indicator
Klik op het prullenbakje om een indicator te verwijderen.

Volgorde regionale indicatoren veranderen
Zodra je een regionale indicator hebt toegevoegd komt deze in het 
overzicht te staan. De volgorde waarin ze in dit overzicht staan be-
paalt de volgorde waarin ze vervolgens (onderaan) in het formulier 
terugkomen. Wil je deze volgorde veranderen? Sleep de specifieke 
indicatoren (vakken) naar boven of beneden en klik op Opslaan.

Plaats regionale indicatoren in formulier
Je vindt de regionale indicatoren onderaan in het formulier, na de 
landelijke indicatoren.

Tip
• Formuleer korte antwoordopties voor iedere indicator, zodat 

ze in het dashboard en in afbeeldingen niet wegvallen.

Let op!
• Indicatoren mogen absoluut niet herleidbaar zijn naar perso-

nen, zoals BSN, geboortedatum en achternaam. 
• Regionale indicatoren worden enkel toegevoegd aan de for-

mulieren binnen jouw regio (dus niet landelijk). 
• Nieuwe indicatoren tellen enkel voor nieuwe formulieren en 

kunnen NIET met terugwerkende kracht worden ingevuld. 
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Nieuwe cliënt 
Wanneer er een nieuwe zorgvraag bij het regionaal expertteam binnenkomt dan maak je een nieuwe client aan in de monitor. Na het 
koppelen van het formulier aan deze client kom je direct in het formulier met daarin de landelijke basis set aan indicatoren en de optio-
nele regionale indicatoren die toegevoegd zijn. 

Maak een nieuwe cliënt aan door hem/haar een cliëntnummer toe te kennen. Deze mag absoluut niet 
herleidbaar zijn naar personen, zoals BSN of geboortedatum. Laat het cliëntnummer overeenkomen 
met de eigen registratie naast de monitor. Spreek van tevoren goed af hoe jullie dit hanteren, om 
onduidelijkheden achteraf te voorkomen. Klik vervolgens op aanmaken.

Na het aanmaken van een cliënt met cliëntnummer heeft deze een eigen pagina. Je maakt daar een formulier aan wanneer een cliënt een vraag heeft aan het 
expertteam. Een cliënt kan meerdere formulieren hebben, wanneer er sprake is van een heraanmelding.

Aanpassen
Wil je het cliëntnummer aanpassen? Klik dan op de 
blauwe knop ‘aanpassen’. 

Verwijderen
Klik op de oranje knop ‘verwijderen’ om de gehele     
cliënt te verwijderen. 

Status
Zodra in een formulier alle verplichte velden ingevuld 
zijn verandert de status naar gesloten. Anders blijft 
deze open.

Klik op het oog om het for-
mulier in te zien.

Pas het formulier aan door 
op de pen te klikken.

Klik op de prullenbak om het 
formulier te verwijderen.

https://www.youtube.com/watch?v=Af-bIKT2bn0
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Nieuwe cliënt - Formulier toevoegen 

Datum

Typ de datum of zoek de datum op in de kalen-
der die verschijnt zodra je op dit item klikt.

Getal

Type het juiste getal en ga eventueel met de pij-
len omhoog of omlaag om deze aan te passen

Tekst

Typ je antwoord op de vraag in het tekstvak. 
Let op! Houd dit zo kort mogelijk en zorg dat de 
informatie niet herleidbaar is naar personen.

Enkele Keuze

Klik het antwoord aan dat van toepassing is, je 
kan bij de rondjes slechts één antwoord kiezen.

Enkele Keuze (lijst)

Vouw de lijst open en klik het antwoord aan dat 
van toepassing is, je kan slechts één antwoord 
kiezen.

Meerdere Keuzes

Klik de antwoorden aan die van toepassing zijn. 
Bij vierkante vakjes kan je meerdere keuzes aan-
vinken.

Antwoordtypes

Wanneer je klikt op formulier toevoegen aan 
deze cliënt kom je in het formulier met daarin 
de landelijke indicatoren en de regionale in-
dicatoren die toegevoegd zijn. In het formu-
lier vul je de indicatoren in, die verschillende 
antwoordtypes hebben. Deze verschillende 
antwoordtypes worden hieronder toegelicht. 

Let op! Alle vragen met * erachter zijn vereist.  Pas dan 
kan een formulier ‘gesloten’ worden. Lees meer hierover 
onderaan deze pagina.

Vergeet niet om het formulier (tussentijds) op te slaan! Je hoeft niet alle  (verplichte) vragen beantwoord te hebben om te kunnen opslaan. 
Dit kan ten alle tijde. Wanneer je het formulier opslaat wanneer je wel alle verplichte (*) vragen hebt beantwoord verandert de status hiervan 
naar ‘gesloten’, omdat alle benodigde vragen beantwoord zijn.
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Overzicht cliënten 
In het overzicht cliënten staan alle cliënten van het regionaal expertteam. Hier kun je zoeken op clientnummer en status van het for-
mulier (open en gesloten). 

Maak een nieuwe cliënt aan door hem/haar een cliëntnummer toe te kennen. Laat het cliëntnummer 
overeenkomen met de eigen registratie naast de monitor. Spreek van tevoren goed af hoe jullie dit 
hanteren, om onduidelijkheden achteraf te voorkomen. Klik vervolgens op aanmaken.

Ben je op zoek naar een specifieke cliënt? Typ zijn/haar nummer in bij cliëntnummer, vink eventueel aan of het gaat om een open of gesloten formulier en klik 
op zoeken. Klik vervolgens op dit cliëntnummer om naar zijn/haar pagina te gaan. Hoe deze eruit ziet zie je bij nieuwe cliënt.

Je kan hier ook een nieu-
we cliënt toevoegen.

Status
Zodra in een formulier alle verplichte velden ingevuld zijn verandert de status naar gesloten. Anders blijft deze 
open.

Laatste aanmelddatum
Bij het aanmaken van een formulier vul je de aanmelddatum bij het expertteam in, deze vind je ook terug in het 
overzicht. Wanneer een cliënt meerdere formulieren zie je de aanmelddatum van de meest recente (her)aan-
melding.

https://www.youtube.com/watch?v=nDJlf0qweJc
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Landelijk dashboard 
Het landelijk dashboard is gebaseerd op de landelijke basis set aan indicatoren en bevat alle data van de 42 regionale expertteams. Je 

kunt hier op drie niveaus data zichtbaar maken namelijk landelijk, bovenregionaal en regionaal. Deze data laat uiteraard alleen de lande-

lijke indicatoren zien. Alle visualisaties in het dashboard zijn meteen ook filters om de data verder te verdiepen. 

Filteren
Het landelijk dashboard laat standaard de data zien van alle 42 
regionale expertteams. Wanneer je hier specifieker op in wilt 
zoomen kan je zelf filteren door in de figuren te klikken op de 
gegevens waar jij op wilt filteren. Klik in formulieren per exper-
tisenetwerk bijvoorbeeld op Gelderland en je ziet dat alle figuren 
zich aanpassen, ze laten enkel nog de data zien voor Gelderland. 
Wil je vervolgens de gegevens zien voor de regio Achterhoek, bin-
nen Gelderland, klik dan op dit landsdeel in het figuur  formulieren 
per jeugdhulpregio en de data spitst zich hier wederom op toe. Op 
deze manier kan je de data zichtbaar maken op landelijk, boven-
regionaal en regionaal niveau. Deze manier van filteren geldt ook 
voor alle andere figuren. Let hierbij wel op! Filters blijven staan, 
ook als je een nieuwe variabele aanklikt. Klik je eerst op Gelder-
land (in figuur formulieren per expertisenetwerk) en vervolgens op 
jongen (in figuur geslacht) dan laten de figuren de data zien van 
alle jongens in Gelderland. 

Resetten filters
De filters kan je ook weer resetten. Je kunt in één keer alle filters 
resetten door rechtsboven op de ronde pijltjes te klikken . Wan-
neer je slechts één filter wilt resetten doe je dit door op de witte 
ronde pijl in de desbetreffende afbeelding te klikken . 

Dashboard exporteren
Wil je de figuren delen met iemand buiten het regionaal expert-
team? Maak er dan een PDF van. Dit doe je door rechtsboven op 
de pdf knop te klikken  . 

https://www.youtube.com/watch?v=vWCMIGzvlX4
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Regionaal dashboard 
Het regionaal dashboard kan ingericht worden op basis van zowel de landelijke als de regionale indicatoren. Dit dashboard bevat enkel 

de data van de eigen jeugdhulpregio. Het regionaal dashboard is door het regionaal expertteam vrij in te vullen afhankelijk van de eigen 

informatiebehoefte.  

Verschillende visualisaties toevoegen
Bouw je eigen dashboard door visualisaties toe te voegen. 
6 type visualisaties kunnen toegevoegd worden:

Staafdiagram | Cirkeldiagram | Tijdlijn | Gebiedenkaart
Tabel               | Getal

Op deze pagina zie je een voorbeeld van ieder type.

Klik op het type visualisatie dat jij wilt toevoegen. Geef 
aan of je dit aantal wilt baseren op het aantal cliënten of 
formulieren. En klik de indicator(en) aan die jij terug wilt 
zien in het figuur. Je kunt voor meerdere indicatoren kie-
zen door op ‘+ Extra Dimensie toevoegen’ te klikken. Dit 
verschijnt wanneer je de eerste indicator hebt aangeklikt. 
Gebruik het landelijke dashboard ter inspiratie bij het kie-
zen voor de juiste visualiatie voor bepaalde data.

Aanpassen opbouw dashboard
Wil je de volgorde van de visualisaties veranderen? Klik 
dan op het pennetje links bovenin en versleep de vak-
ken. Klik op opslaan om deze aanpassingen te behou-
den.

Dashboard exporteren
Maak een PDF van het Dasboard door rechtsboven op PDF te klikken. Wil je zelf 
met de regionale data aan de slag? Download dan een CSV bestand, door  rechts-
boven op CSV te klikken.
Let op! Je mag het CSV bestand NOOIT delen buiten het regionaal expertteam. 
Dit is een datalek.

Tip! Gebruik een tabel om uitgeschreven tekst weer te geven

Hoe ziet mijn dasboard eruit als er cliëntgegevens bijkomen?  
Er is een real-time verbinding tussen de data en het dashboard. Dit houdt in dat het dashboard nieuwe 
of veranderde gegevens direct meeneemt in alle visualisaties. 
 
Hoe ziet mijn dashboard eruit wanneer ik de volgende keer weer inlog? 
De gegevens in het dashboard blijven staan, ook wanneer je uitlogt en/of de monitor afsluit.

?
Meer weten over filteren 
binnen het dashboard?

Lees dit op de pagina over het 
landelijke dashboard.

https://www.youtube.com/watch?v=4rn8dmrqZ7Y
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Follow-ups
De monitor biedt niet enkel de mogelijkheid om een basisformulier bij te houden, maar ook om een follow-up toe te voegen: een uit-

vraag aan de jeugdige, ouder(s) en de aanvrager 6 maanden na afsluiting van het basisformulier. Om na te gaan of en hoe het advies of 

de hulp van het expertteam heeft geholpen. 

Wanneer je klikt op follow-ups zie je de:

Ontbrekende follow-ups 
De formulieren waarvan de afsluitdatum langer dan 6 maanden ge-
leden is en waarvoor nog geen follow-up is ingevuld.
> Klik op       om het basisformulier van deze cliënt te bekijken.
> Klik op       om de follow-up aan te maken voor deze cliënt.

Open follow-ups
De follow-ups die nog niet volledig zijn ingevuld.
> Klik op       om de formulieren van deze cliënt te bekijken.
> Klik op       om de follow-up aan te passen of vullen.
> Klik op       om de follow-up te verwijderen.

Follow-up aanmaken of aanpassen
Wanneer je de follow-up aanmaakt of aanpast zie 
je een scherm, waarin je antwoorden van de jeug-
dige, ouder(s) en verwijzer (als niet jeugdige of ou-
der) invult.

Let hierbij op het volgende:
• Je hoeft niet in één keer alle vragen in te vullen, 

het is mogelijk om de follow-up tussentijds op 
te slaan. Wel blijft de status dan ‘open’.

• Pas wanneer je alle vragen met * hebt ingevuld 
en op ‘opslaan’ klikt wordt de status gesloten.

• Vul ‘onbekend’ in wanneer een vraag niet be-
antwoord wordt.

Waar kan ik deze gegevens terugvinden?
De gegevens ingevuld bij de follow-up kan je terugvinden bij de 
gegevens van de cliënt. Ga naar het cliëntenoverzicht, zoek de 
cliënt op, open het juiste formulier en klik naast ‘basisformulier’ 
op de tab ‘follow-up’ inzien

Kan ik indicatoren toevoegen aan de follow-up?
Ja, dit doe je via ‘regionale indicatoren aanpassen’, waar je naar 
het tabblad ‘follow-up’ gaat. Uitleg over toevoegen vind je hier.

Kan ik deze informatie ook toevoegen aan het dashboard?
Ja, deze indicatoren staan nu ook in de keuzelijst voor het regio-
nale dashboard. Uitleg over het maken van het dashboard vind 
je hier.

https://youtu.be/72grvkSXvZ4
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1. Jeugdigen en hun ouders/verzorgers worden bij aanvang door het regionaal expertteam schriftelijk 
geïnformeerd over de monitor middels de ‘Informatiebrief monitor regionale expertteams’.

2. De monitor is gekoppeld aan één of meerdere persoonlijke emailaccounts van leden in het regionaal 
expertteam. De monitor wordt beschermd met een wachtwoord en twee-factor-authenticatie.

3. De persoonlijke inloggegevens van de monitor mogen niet gedeeld worden anderen, ook niet binnen 
het regionaal expertteam.

4. Regionale indicatoren die je als regionaal expertteam zelf toevoegt aan de landelijke basis set van indi-
catoren mogen niet vragen naar gegevens die herleidbaar zijn naar personen zoals BSN, achternaam, 
geboortedatum etc.

5. Het clientnummer in de monitor welke wordt gekoppeld aan de client mag geen persoonsgegevens 
bevatten als BSN en geboortedatum waardoor deze terug te herleiden is naar personen. 

6. De antwoorden die je typt in open tekstvakken mogen geen persoonsgegevens bevatten. Beantwoord 
deze vragen daarom zo kort mogelijk en heb aandacht voor de inhoud van je antwoord.

7. Het CSV document waarin de data van je regionaal expertteam wordt geëxporteerd mag NOOIT bui-
ten het regionaal expertteam worden gebracht.

8. Het CSV document moet zo snel mogelijk weer verwijderd worden en wordt tussentijds beveiligd 
opgeslagen.

Vragen en/of opmerkingen

Heb je een technische vraag of probleem? 
Bijvoorbeeld:
• De monitor kan niet geladen worden. 
• Er is een probleem met het certificaat.
• Er is een foutmelding bij het dashboard.
• Mailtjes komten niet aan.
Neem contact op met de helpdesk van 
Quantbase.

Privacy spelregels op een rij
Gezien het enorme belang om de privacy van onze kwetsbare jeugdigen en hun gezinnen optimaal te beschermen, zetten we hierbij 
nogmaals alle afspraken zoals genoemd in dit document op een rij:

mailto:support%40quantbase.eu?subject=Vraag%20mbt%20Monitor%20Regionale%20Expertteams
mailto:support%40quantbase.eu?subject=Vraag%20mbt%20Monitor%20Regionale%20Expertteams

