Evaluatie projectproces
Met deze vragenlijst1 willen het verloop van het project ‘vroeginterventie door middel van
groepswerking met jonge experimenterende en beginnende probleemgebruikers’
evalueren.
We vragen de betrokken personeelsleden van de projectpartners, deze vragenlijst in te vullen:
een iemand vanuit de functie van directeur of coördinator en de 2 andere personeelsleden die
het dichtst bij het project betrokken zijn.
Gelieve alle vragen te beantwoorden. Doordachte en eerlijke antwoorden geven de meest
relevante informatie. Stuur je antwoord vóór …
naar ... . De gegevens worden
geanonimiseerd vooraleer ze door te geven aan de medewerkers die bij het project betrokken
zijn.
Naam: …
Wat is jouw rol in het project?
Projectmedewerker
Coördinator of directeur projectpartner
Andere, specificeer: …

A. Effectiviteit van de projectcoördinatie
1. Scoor de effectiviteit van de projectcoördinatie op volgende vlakken:
Helemaal
niet
effectief

Niet
effectief

Min of
meer
effectief

Effectief

Heel
effectief

a. het coördineren van de communicatie
tussen de projectpartners
b. het bevorderen van de afstemming van
het vroeginterventieaanbod tussen de
projectpartners
c. het beheren van het projectbudget
d. het informeren en ondersteunen van de
projectpartners
e. het motiveren van de projectpartners
f. het organiseren van een vorming op
maat van de groepsbegeleiders

1

Deze vragenlijst is gebaseerd op de PARTNERSHIP SELF-ASSESSMENT TOOL 2.0 ontwikkeld door het Center for the
Advancement of Collaborative Strategies in Health van de The New York Academy of Medicine. Dit instrument is beschikbaar op:
http://www.partnershiptool.net/.

B. Besluitvorming
2. Geef aan hoe tevreden je bent met de beslissingen genomen op volgende vlakken:
Helemaal
Min of
Niet
Heel
meer
niet
Tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
a. afspraken m.b.t. samenwerking met de
ouders in het kader van vroeginterventie
b. afspraken m.b.t. inhoud van
ouderaanbod
c. vorm van het “draaiboek” voor de
samenwerking met de ouders
d. aanbod naar doorverwijzers
e. aanbevelingen voor integratie van
vroeginterventiegroepen in ruimer aanbod
f. planning en timing van het project
g. evaluatie van en rapportering over het
project
h. aanvraag verlenging project
i. vormingsaanbod voor groepsbegeleiders
j. andere: …

3. Hoe tevreden ben je over de mate waarin je zelf inbreng gehad hebt in de besluitvorming?
Helemaal niet tevreden
Niet tevreden
Min of meer tevreden
Tevreden
Heel tevreden

4. Welke onderwerpen werden tijdens overlegmomenten niet grondig genoeg besproken of
hadden meer aandacht moeten krijgen?

C. Voordelen en nadelen van participatie aan het project
5. Geef aan in welke mate de participatie aan het project voordelen heeft opgeleverd.
Helemaal In zekere
niet
mate

In
sterke
mate

a. verwerven van nieuwe vaardigheden
b. verwerven van nieuwe kennis
c. meer cliënten bereiken
d. meer invloed kunnen hebben op het
beleid (dan als individuele dienst)
e. bijkomende financiële middelen
verwerven
f. uitbreiding van het eigen hulpaanbod
g. waardevolle relaties ontwikkelen met
projectpartners
h. netwerkvorming met doorverwijzers
i. een antwoord geven op een behoefte
(van doorverwijzers) in de regio
6. Wat zijn de nadelen van de participatie aan het project ?
Helemaal In zekere
niet
mate

In sterke
mate

a. tijdsinvestering van de medewerkers
van de organisatie
b. minder tijd of middelen beschikbaar
voor andere prioriteiten of opdrachten
c. sluit onvoldoende aan bij de behoefte
(van doorverwijzers) in de regio
d. eigen aanbod aanpassen (i.f.v.
afstemming met projectpartners)

7. Als je de balans tussen voor- en nadelen, welk besluit trek je daaruit naar de toekomst?

8. Welke aspecten van het project zou je willen veranderen?

D. Tevredenheid
9. Geef aan hoe tevreden je bent op volgende vlakken:
Helemaal
niet
tevreden

Niet
tevreden

Min of
meer
tevreden

Tevreden

a. de communicatie met VAD (verliep
communicatie vlot en duidelijk?)
b. de communicatie met andere
projectpartners (verliep communicatie vlot
en duidelijk?)
c. de samenwerking tussen de
projectpartners (afspraken, uitwisseling,
...)
d. de mate waarin het project zijn
doelstellingen bereikt

E. Heb je andere bedenkingen over het verloop van het project in dit tweede
projectjaar?

Bedankt voor je medewerking!

Heel
tevreden

