
 Trimbos
• Levert informatiesheet
• Levert contactinformatie

Stuur-
groep

• Zet vraag voor deelname uit
• Levert informatiesheet

Organi-
satie

• Levert contactinformatie

Stuur-
groep

• Geeft contactinformatie van geïnteresseerde organisaties door

Trimbos
• Neemt contact op
• Geeft toelichting, beantwoordt vragen en stemt af

Organi-
satie

• Intern overleg over deelname
• Akkoord: aanleveren contactinformatie tekenbevoegde

Trimbos
• Verstuurt overeenkomst en verwerkersovereenkomst naar tekenbevoegde 

organisatie

Organi-
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• Verstuurt overeenkomsten ondertekend retour
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Eerste contact 

Deelname aan de Monitor Woonvormen Dementie 

Trimbos 



 

  

Trimbos

• Afstemmen startdatum
• Afstemmen vergelijkingsniveau
• Afstemmen vormgeving uitnodigingsmail en adres

Stuur-
groep

• Levert namen van: 
• deelnemende wijken/gebieden en/of teams
• deelnemende woonvoorzieningen en/of afdelingen.

• Geeft aantal cliënten/bewoners, familieleden, medewerkers, 
behandelaars en/of vrijwilligers (bij benadering)

• Geeft naam/namen door van degene binnen de organisatie die 
de upload van contactgegevens in QDNA uitvoert

• Geeft namen door van leidinggevenden 
(t.b.v. aanmaken accounts en interview organisatiekenmerken)

• Levert organisatielogo voor vragenlijst

Organi-
satie

• Levert instructie voor upload en de Excel formats aan op afgesproken 
vergelijkingsniveau

• Levert format informatieposter en teksten aan over Monitor om deelname 
binnen de organisatie kenbaar te maken en te promoten. 

• Stemt teksten begeleidende uitnodigingen af met inhoudelijk contactpersoon
• Maakt accounts aan voor:

• inhoudelijk contactpersoon
• persoon verantwoordelijk voor uploaden van gegevens respondenten
• leidinggevenden die toegang tot dashboard krijgen

• Richt contactpunt in voor vragen over formats en upload in QDNA
• Richt informatiepunt in voor respondenten met vragen over onderzoek

Organisatie 

Trimbos 

Deelname aan de Monitor Woonvormen Dementie 

Trimbos 



 

Einde meetronde Monitor Woonvormen Dementie 

Trimbos

• Inventariseert te includeren cliënten met dementie en familieleden, 
medewerkers, behandelaars en vrijwilligers uit eigen systemen

• Vult de Excel formats in en upload deze in QDNA
• Geeft door hoeveel cliënten, familieleden, medewerkers, behandelaren, 

vrijwilligers per niveau worden aangeschreven

Stuur-groep

• Start onderzoek
• Verleent toegang tot dashboard zolang project loopt
• Na dataverzameling terugkoppelingsbijeenkomst

Organi-satie

• Terugkoppelingsbijeenkomst

Trimbos 

Stuurgroep 

Organisatie 
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