
Resultaatmeetsysteem & Mezzedo
weet waar je staat … en hoe je verder gaat

Op een moderne manier zorg leveren, dit is waar 
uw organisatie voor staat. U wilt mensen in hun 
waarde laten, de ervaringskennis van uw klanten 
benutten, ‘samensturing’ door cliënt en hulp- 
ver lener aan moedigen. Vanzelfsprekend staat 

kwaliteitszorg bij u hoog in het vaandel. Het  
Resultaatmeetsysteem en Mezzedo maken  
beide mogelijk. Meer eigen regie voor de klant  
én digitale instrumenten op maat voor kwaliteits-
toetsing en effectmeting.

Resultaatmeet-
systeem & Mezzedo:  

hét systeem voor  
empowerment,  

eigen regie en klant
ervarings onderzoek  

in één.



Hoe werkt Mezzedo?
Mezzedo - meer zelf doen, zelf meedoen

Op de website Mezzedo.nl maken 

klanten of deelnemers zelf een  

account aan voor een persoonlijke 

digitale kluis. De toegang is geregeld 

via een zelfgekozen, geheim wacht

woord. Zo is het ontvangen, versturen, 

bewaren en ordenen van informatie 

veilig en eenvoudig geregeld.

Mezzedo is voor deelnemers de entree 

naar het Resultaatmeetsysteem. Hier 

ontvangt hij zijn op maat gemaakte 

vragenlijsten, deze vragen zijn door de 

Resultaatmeetgroep in samenspraak 

met de instelling en zijn klanten ont

wikkeld. Het Resultaatmeetsysteem 

geeft de deelnemer direct feedback  

via een rapportage. Een deelnemer 

kan op ieder moment inloggen en zelf 

bepalen wie er over zijn rapportages 

mag beschikken. Bijvoorbeeld familie, 

vrienden, andere naastbetrokkenen, een 

begeleider en behandelaar en de onder

zoekers van de Resultaatmeetgroep.

Onderzoek naar klantervaring

Alleen na toestemming van de deelne

mer worden de ingevulde vragenlijsten 

gebruikt in een kwaliteitstoetsing, uit

gevoerd door de Resultaatmeetgroep.

De geanonimiseerde gegevens doen 

minimaal een keer per jaar mee in 

kwaliteitsonderzoek, effectonderzoek 

en exitonderzoek. De lijsten voor de 

kennismaking of intake kunnen boven

dien gebruikt worden als beginmeting. 

Minimaal een keer per jaar genereert 

het Resultaatmeetsysteem een rapport 

ten behoeve van de instelling. De  

Resultaatmeetgroep controleert dit  

rapport op juistheid en volledigheid 

voordat het aan de instelling wordt  

aangeboden. Het rapport kan onder  

andere gebruikt worden voor bench

marking en dient als belangrijke  

informatie voor uw financier(s).

Instrumenten op maat zijn  

bijvoorbeeld gemaakt voor:

•  800 leden van de landelijke  

Federatie Landbouw en Zorg  

(zorgboerderijen) en hun 20.000 

deelnemers in heel Nederland;

•   1500 deelnemers aan een  

twee jarige pilot Dagbesteding  

in opdracht van gemeente  

Amsterdam.

Mezzedo.nl geeft 
cliënten nuttige  
instrumenten in 
handen om te  

werken aan hun  
eigen herstel.

“Het Resultaatmeet systeem helpt deel nemers en de  
begeleiders concrete doelen af te spreken. Omdat de 
klant zijn eigen doelen evalueert, worden beiden zich 
meer bewust dat de deelnemer zelf zijn proces bepaalt 
en de begeleider slechts faciliteert.”

Ton van der Biezen, directeur Federatie Landbouw en Zorg



Het klantervarings-
onderzoek gaat over  
6 soorten vragen:
  over behoeften en  

wensen
   over kwaliteit van het  

aanbod
   over de rol van de klant  

in zijn eigen traject
  over de samenwerking  

tussen klant en hulpver lener
 over resultaten
  over maatschappelijke  

participatie.

Het Resultaatmeetsysteem:

… maakt van de 
klant een participant 
De klant helpen volwaardig lid te zijn 

van zijn eigen team. Daarbij past een 

werkwijze waarin de klant, direct vanaf 

het eerste contact, een actieve rol kan 

spelen in zijn eigen traject en team. Dit 

begint met een goede voorbereiding 

van alle contact momenten met de 

hulpverlener: voorbereiding op intake, 

op evaluatie en bij beëin diging van 

het traject. 

wij naar een passende oplossing.  

De inhoud van het Resultaatmeet

systeem kan variëren per doelgroep 

en per instelling of aanbieder. Het 

Resultaatmeetsysteem maakt onder 

andere gebruik van de ZelfRedzaam

heidMatrix voor Cliënten: ZRM-C.

… is tijd- en  
kostenbesparend
Transities in de zorg, de nieuwe WMO, 

de noodzaak tot kostenbeheersing:  

veranderingen die van klanten en 

burgers meer eigen inspanning en 

oplossingen vragen. Gebruik van  

Mezzedo en het Resultaatmeetsysteem 

draagt bij aan het betaalbaar houden 

van zorg en welzijn.

… leidt tot betere  
samenwerking 
Een goed voorbereide klant is  

effectiever. Snelle feedback, direct 

aan de klant zelf, draagt bij aan meer 

eigen inzicht, initiatief en daadkracht.

… biedt uniek  
klantonderzoek 
Uniek voor het Resultaatmeetsysteem 

is effectmeting en kwaliteitsonder

zoek direct vanaf de intake tot en  

met de afronding van het contact.  

U ontvangt regelmatig feedback over 

de geboden zorg, beschikbaar voor 

zowel de klant als voor uzelf. De  

stichting Resultaatmeetgroep zorgt 

voor analyse van data en levert  

rapportages over klantervaringen  

en resultaten. 

… is geschikt voor  
- de transitie van - 
AWBZ en WMO  

Mezzedo is geschikt om allerlei 

digitale instrumenten voor zelfregie, 

empowerment en klant ervarings

onderzoek aan elkaar te koppe len. 

Uw specifieke wensen ver talen  

⊲    Mezzedo is een platform van en 

voor deelnemers. De gebruiker 

kan hier een koppeling met onder 

andere het Resultaatmeetsysteem 

maken en eigen apps downloaden.

Mezzedo & Resultaatmeet systeem,  
een vliegwiel voor verandering
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Voor informatie en contact:

Postadres: stichting Resultaatmeetgroep • Oudeschans 10 n-1 • 1011 KZ Amsterdam

info@resultaatmeetgroep.nl • www.resultaatmeetgroep.nl
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Stichting Resultaatmeetgroep levert en beheert op maat gesneden toepassingen 

van het Resultaatmeetsysteem.  

In deze stichting is jarenlange expertise van drie organisaties samengebracht. 

• Fêdde Bergsma, Solidair Consultancy. www.sldr.nl

•  Dr. Harrie van Haaster, Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB). 

www.igpb.nl 

• Dr. Ir. Jan Hassink, Wageningen University and Research (WUR). www.wur.nl 

Stichting Resultaatmeetgroep werkt samen met Qurentis BV. www.qurentis.nl

De geheimhouding 
van persoonlijke  

gegevens is uitstekend 
geregeld met het  

privacy protocol van 
Stichting Resultaat-

meetgroep. 

“Het Resultaatmeetsysteem is uniek, het enige 
evaluatie-instrument dat concreet de regie  
over het eigen leven en de zelfredzaamheid  
van de cliënt voorop zet. Precies wat de kanteling 
in zorg en welzijn beoogt. Dat maakt het  
Resultaatmeetsysteem geschikt om in te zetten  
bij verschillende doelgroepen.”

Senior beleidsambtenaar van de gemeente Amsterdam

Resultaatmeetgroep:  
bevlogen nuchterheid

Stichting  
Resultaatmeetgroep 

combineert actuele kennis uit 
onderzoek én praktijk. Zij laat 
zich ondersteunen door een 

adviesraad. De leden zijn 
vertegenwoordigers uit weten  
schap en klantenorga ni saties.  

Meer informatie op 
www.resultaatmeetgroep.nl


