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Instructie voor het uitzetten, invoeren en analyseren  

van de Samenspelscan 

Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft de Samenspelscan ontwikkeld om te achterhalen welke 

verbeteringen er in uw zorgorganisatie nodig zijn om het samenspel met mantelzorg te optimaliseren. 

Wij raden aan om bij de verschillende partijen – dat wil zeggen bij uitvoerend medewerkers, 

leidinggevenden/middenmanagement, EVV’ers/persoonlijk begeleiders, hoger management en staf, 

maar vooral bij mantelzorgers en zo mogelijk ook cliënten zelf – in uw organisatie na te gaan welke 

verbeteringen zij aangeven. Hiermee creëert u zoveel mogelijk draagvlak voor de veranderingen die u 

daarna zult gaan doorvoeren naar aanleiding van de uitkomsten van de Samenspelscan. 

 

De Samenspelscan is in 2009 ontwikkeld en is uitgetest door organisaties die meededen aan het 

project “Samenspel tussen hulpverleners, mantelzorgers en cliënten in de VVT-sector” van het 

Expertisecentrum Mantelzorg, ActiZ, Vilans, MOVISIE en financieel mogelijk gemaakt door het 

Ministerie van VWS. 

 

Hieronder beschrijven we de verschillende stappen die u dient te nemen om de Samenspelscan uit te 

zetten, in te voeren en te analyseren. De Samenspelscan bestaat uit een Word-formulier met de 

vragenlijst die de verschillende partijen invullen en een Excelbestand. Dit Excelbestand helpt u om de 

uitkomsten te analyseren. 

 

 

Uitzetten van de Samenspelscan 

Stap 1. Pas de Samenspelscan aan uw organisatie 

De Samenspelscan kunt u aanpassen aan de termen die u in uw zorgorganisatie gebruikt. De 

Samenspelscan is daarom voor u beschikbaar in een Word versie. Let op dat de aanpassingen die u 

in de Samenspelscan doet ook moet doorvoeren in het bijbehorende Excelbestand. 

Stap 2. Deel de Samenspelscan uit onder de verschillende partijen 

U kunt op verschillende manieren de Samenspelscan uitzetten. Zo kunt u ervoor kiezen om iedere 

medewerker, cliënt en mantelzorger een vragenlijst op te sturen met een begeleidende brief met het 

verzoek om deze scan in te vullen. Ervaring leert dat deze manier niet een hoge respons heeft. Een 

andere manier is om een verbeterteam of werkgroep in te stellen bestaande uit al de bovengenoemde 

verschillende partijen die deze scan invullen. Of u vraagt afdelingen/teams zelf om deze 

Samenspelscan persoonlijk uit te delen onder collega’s, cliënten en mantelzorgers. 

Stap 3. Verzamel de ingevulde Samenspelscans 

Probeer te bewerkstelligen dat van elke categorie ongeveer een even groot aantal lijsten is ingevuld. 

Als er maar één mantelzorger een scan heeft ingevuld, geeft dat niet een voldoende representatief 

beeld van de mantelzorgers. Probeer ten minste tien scans – afhankelijk uiteraard van de grootte van 

de organisatie: bij kleinschalige woonvormen zal dit minder zijn dan bij grootschaligere 

zorginstellingen – per type respondent te verzamelen. 
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Invoeren van de Samenspelscan 

Stap 4. Sorteer de scans 

De Samenspelscan is ingevuld door verschillende typen personen in de organisatie. Geef elk type een 

letter, bijvoorbeeld: 

A. Mantelzorgers 

B. Leidinggevenden 

C. EVV’ers/persoonlijk begeleiders 

D. Uitvoerend medewerkers 

E. Cliënten  

F. Management en staf 

 

Dan ga je de lijsten sorteren op bijbehorende letter uit bovenstaand rijtje. Dus alle A’s, B’s etc. bij 

elkaar leggen. Vervolgens geef je elke scan ook een nummer, dus A1, A2, A3, B1, B2, B3 etc.  

Stap 5. Tellen aantal keren ‘geen verbetering’, ‘enige verbetering’ en ‘veel verbetering’ 

Dan tel je per categorie op per vraag hoeveel keer een ‘1’, een ‘2’ en een ‘3’ is ingevuld. Dat doe je 

bijvoorbeeld zo: 

 

  Aantal keren 
‘geen 

Verbetering’ 

Aantal keren 
‘enige 

Verbetering’ 

Aantal keren 
‘veel 

Verbetering’ 

 Aspecten van Samenwerken 

1 
… het betrekken van mantelzorgers bij het invullen 
en uitvoeren van het zorg(leef)plan. 

2X 4X 6X 

2 
… het betrekken van mantelzorgers bij het 
bespreken van het zorg(leef)plan/MDO. 

5X 2X 5X 

3 
… het vragen naar wat een mantelzorger wel en 
niet wil doen aan zorgtaken na opname. 

1X 3X 8X 

Stap 6. Vul de aantallen in het Excelbestand  

Die getallen vul je in bij de verschillende tabbladen: groen voor mantelzorgers, paars voor 

leidinggevende, geel voor EVV’er, oranje voor medewerker, roze voor cliënt en rood voor 

management (deze vind je onderaan het Excelbestand). Zodra je een score hebt ingevuld wordt het 

vlakje wit. Zo zie je goed als een vlakje niet ingevuld is (zie onderstaand overzicht). 
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Analyse van de Samenspelscan 

Stap 7. Ga naar tabblad ‘ANALYSE’ (wit tabblad) 

Als je alle tabbladen hebt ingevuld zul je zien dat dan automatisch de percentages berekend worden in het witte tabblad met de tekst ANALYSE 

(zie onderstaand overzicht). Je ziet daar een grote tabel met alle aspecten. 
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Stap 8. Grafiek per aspect 

Als je per aspect wil kijken naar de reactie van de verschillende groepen dan kun je klikken op het kleine pijltje (zie roze pijl). Als je daarop klikt krijg je een 

uitrolmenu met de verschillende aspecten. Als je er een selecteert, verandert de grafiek die ernaast staat. Deze grafieken kun je selecteren en kopiëren naar 

een Word document voor je verslag van de Samenspelscan (zie hieronder een voorbeeldgrafiek). 

 

Betrekken van mantelzorgers bij het invullen en uitvoeren van het zorg(leef)plan 
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Stap 9. Analyseer per hoofdthema Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen 

Naast de analyse per aspect kun je ook analyseren op welke van de vier hoofdthema’s de meeste verandering nodig gewenst wordt door de verschillende 

groepen. Dat geeft deze tabel weer (zie oranje pijl). 

 

 
In het spinnenweb daaronder kun je zien welke van de vier thema’s het meest moeten veranderen volgens de verschillende groepen. Ook dit web kun je 

kopiëren en in een Worddocument plakken. 

 

Veel succes met de analyse. Mochten er vragen zijn, dan kunt u die - bij voorkeur per e-mail - aan Ilse de Bruijn, i.debruijn@movisie.nl 


