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Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Ondersteuning bij de  
organisatie van het huishouden.

•  Schoonmaakschema’s en 
planningen opstellen.

•  Boodschappen-brieven.
•  Voorbereiden stappenplan, 

evalueren.
•  Signaleren.

Hieronder wordt verstaan: 

Begeleiding is noodzakelijk om het huishouden te voeren, zelfstandig en veilig thuis te kunnen wonen, vaardigheden aan te leren of 
te ontwikkelen. Het betreft bijvoorbeeld begeleiding, aansturing, coaching. Het is niet het daadwerkelijk overnemen/uitvoeren van 
de huishoudelijke activiteiten, maar hierin kan wel samen worden opgetrokken om de cliënt aan te sturen of de werkzaamheden 
voor te doen om de werkzaamheden aan te leren. 

Resultaatgebied Wonen 1A 

1A Het huishouden wordt 
zelfstandig gevoerd

BIJNA ZELFREDZAAM
 
Cliënt is bijna in staat om het huishouden 
zelfstandig uit te voeren en op orde te 
houden.

BEPERKT ZELFREDZAAM

Heeft de nodige beperkingen om het 
huishouden geheel zelfstandig uit te 
voeren en op orde te houden.

NIET ZELFREDZAAM

Niet in staat om zelfstandig het huis-
houden uit te voeren en op orde te 
houden.
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Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Het verrichten van huis-
houdelijke werkzaamheden. 

•  Opstellen van een planning.
•  Het verzorgen van schone  

draagbare, doelmatige kleding.
•  Het verzorgen van goederen 

voor de eerste levens-
behoeften. 

•  Het verzorgen van kinderen  
die tot het gezin behoren.

Hieronder wordt verstaan: 
	het beschikken over een schoon en leefbaar huis; 
	het beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
	het beschikken over goederen voor eerste levensbehoeften;
	het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;
	het kortdurend aanleren van huishoudelijke vaardigheden door het gezamenlijk uitvoeren van huishoudelijke taken.
 
Het uitvoeren/overnemen van huishoudelijke activiteiten staat hierbij voorop. Op basis van wat de cliënt en/of het netwerk zelf kunnen, 
wordt hierin gezamenlijk opgetrokken.

Er wordt van de hulp verwacht 
dat deze opmerkzaam is bij 
achteruitgang of (negatieve) 
veranderingen bij de cliënt.

Resultaatgebied Wonen 1B (alleen voor de gemeente Goirle, Heusden, Hilvarenbeek en Oisterwijk)

1B De woning is schoon  
en leefbaar

BIJNA ZELFREDZAAM
 
De cliënt heeft regie, maar kan fysiek 
niet alle werkzaamheden verrichten om 
de woning schoon en leefbaar te houden. 
 
Bij deze cliënt zijn de problemen om de 
woning schoon en leefbaar te houden 
puur fysiek van aard. 

Hier is alleen sprake van het uitvoeren 
van huishoudelijke werkzaamheden.

BEPERKT ZELFREDZAAM

De cliënt heeft deels regie, kan fysiek 
niet alle werkzaamheden verrichten om 
de woning schoon en leefbaar te houden.
 
Bij deze cliënt zijn de problemen naast 
fysiek ook geestelijk van aard en/ of de 
cliënt is deels leerbaar mbt bepaalde 
vaardigheden.
 
Hier is sprake van het uitvoeren van 
huishoudelijke werkzaamheden waarbij 
lichte begeleidende/aansturende  
ondersteuning onderdeel kan uitmaken 
van de huishoudelijke werkzaamheden.

NIET ZELFREDZAAM

De cliënt heeft geen regie en kan fysiek 
niet alle werkzaamheden verrichten om 
de woning schoon en leefbaar te houden.
 
Bij deze cliënt zijn de problemen naast 
fysiek ook geestelijk van aard waardoor 
de cliënt de huishoudelijke werkzaam-
heden niet meer kan verrichten. Cliënt is 
niet leerbaar.
 
De huishoudelijke werkzaamheden 
worden volledig overgenomen.

Lichte begeleidende ondersteuning kan 
onderdeel uitmaken van de huishoude-
lijke werkzaamheden. 
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Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Budgetoverzicht maken.
•  Leren omgaan met geld  

en met betaal- en 
communicatiemiddelen.  
Bijv. internetbankieren.

•  Overzicht in schulden.
•  Contact met schuldeisers. 
•  Ondersteunen bij aanmelding  

bij instantie voor SHV, 
inkomensbeheer.

Hieronder wordt verstaan: 

Begeleiding bij het beheer van financiën inclusief administratie als financiële problemen daar aanleiding voor geven. Bijvoorbeeld  
bij schuldenproblematiek en het voorkomen van bewindvoering. Het daadwerkelijke overnemen van financiën als dit niet over 
genomen kan worden door voorliggende voorzieningen zoals bijvoorbeeld gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Resultaatgebied Financiën 2A

2A De financiën zijn op orde

BIJNA ZELFREDZAAM
 
De cliënt kan bijna zelfstandig de 
financiële situatie op orde te krijgen en 
houden.  

BEPERKT ZELFREDZAAM

De cliënt heeft een beperkt oplossend 
vermogen om de financiële situatie weer 
op orde te krijgen.

NIET ZELFREDZAAM

De cliënt is niet in staat om zelfstandig 
zijn financiële situatie op orde te krijgen.
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Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Post open maken en verwerken 
i.s.m cliënt.

•  Ondersteunen bij gesprekken 
met instanties. 

Hieronder wordt verstaan: 

Begeleiding bij een juiste administratie in het geval er geen financiële problemen zijn. Overleg met instanties, het voorbereiden van 
aanvragen en regelingen bij instanties, als dit niet over genomen kan worden door het voorliggende voorzieningen.

Resultaatgebied Financiën 2B

2B De administratie is  
op orde

BIJNA ZELFREDZAAM
 
De cliënt is in staat om bijna zelfstandig 
de administratie op orde te krijgen en te 
houden.  

BEPERKT ZELFREDZAAM

De cliënt heeft een beperkt oplossend 
vermogen om de administratie weer op 
orde te krijgen.

NIET ZELFREDZAAM

De cliënt is niet in staat om zelfstandig 
zijn administratie op orde te krijgen.
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Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Psycho-educatie.
•  Signaleringsplan maken en/of 

toepassen.
•  Afstemming met behandelaar.
•  Toeleiding naar ondersteuning 

bij zorgmijders. 

Hieronder wordt verstaan: 

De ondersteuning richt zich niet op praktische zaken, maar juist op de psychische situatie van de cliënt. Inzicht in ziektebeeld/
beperkingen en hier op goede wijze mee om leren gaan. (het betreft geen behandeling). 

Als ondersteuning bij voorliggende voorzieningen niet voldoende is zoals bijvoorbeeld POH GGz.

Resultaatgebied Regie op eigen leven 3A

3A Psychische stabiliteit

BIJNA ZELFREDZAAM
 
Inzicht in ziektebeeld is bij de cliënt 
aanwezig. Er is sprake van probleemop-
lossend vermogen. Is in staat om hulp te 
vragen.

BEPERKT ZELFREDZAAM

De cliënt heeft beperkt inzicht in 
problematiek en beperkt oplossend 
vermogen. Kan moeilijk om hulp vragen. 

NIET ZELFREDZAAM

Cliënt heeft geen inzicht en geen 
probleemoplossend vermogen.  
Kan niet om hulp vragen. 
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Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Weekplanning maken voor uit 
te voeren taken en activiteiten. 

•  Weekplanning evalueren
•  Ondersteunen bij het maken en 

nakomen van afspraken met 
anderen. 

•  Interesses onderzoeken in het 
kader van een passende 
daginvulling.

Hieronder wordt verstaan: 

Het gaat om cliënten die taken wel kunnen uitvoeren maar daartoe aangespoord/aangestuurd moeten worden omdat ze een regiepro-
bleem hebben, bijvoorbeeld door een verstandelijke of psychische beperking. Gericht op de dagelijks terugkerende levensverrichtingen 
(ADL) en zelfzorg, zonder geneeskundig karakter. Onvoldoende regelvermogen, besluitvaardigheid en initiatief om zelfregie en dag-
structuur te ontwikkelen en/of te behouden. Denk hierbij aan: ondersteuning bij het vinden van een passende daginvulling en dagritme.

Resultaatgebied Regie op eigen leven 3B

3B Iemand is in staat om de 
activiteiten in het dagelijks 
leven uit te voeren

BIJNA ZELFREDZAAM
 
De cliënt voorziet zelf in bijna alle 
ADL-verrichtingen, de zelfzorg is op peil 
en de cliënt kan zelf bepalen of en welke 
hulp nodig is wanneer het niet goed gaat.

BEPERKT ZELFREDZAAM

De cliënt voorziet zelf in de meeste,  
maar niet in alle, ADL-verrichtingen en 
zelfzorg. Kan moeilijk bepalen of en 
welke hulp nodig is om tot volledige 
uitvoering van deze taken te komen.

NIET ZELFREDZAAM

Er is sprake van forse problematiek op 
één of meerdere gebieden van ADL- 
verrichtingen en zelfzorg en de cliënt  
is voor een groot deel afhankelijk van 
anderen om deze taken uitgevoerd te 
krijgen.

Resultaatgebieden en de mate van zelfredzaamheid 



Resultaatgebieden en de mate van zelfredzaamheid 
Voor elkaar!

Wmo

 

Hieronder wordt verstaan: 

Bevorderen van participatie van de cliënt door deel te nemen aan activiteiten, een zinvolle dagbesteding. Lichte groeps-
begeleiding. Bij deze vorm ligt de nadruk vooral op de cliënt zelf (mensen ontmoeten) en niet zo zeer op zijn of haar bijdrage aan  
de maatschappij. Kan ook ingezet worden om mantelzorger(s) te ontlasten.

Resultaatgebied Maatschappelijke participatie 4A

BIJNA ZELFREDZAAM
 
De cliënt heeft een aantal activiteiten, 
maar vindt dit zelf onvoldoende. Er zijn 
belemmeringen ten aanzien van het 
zelfstandig opstarten van of deelnemen 
aan activiteiten.

BEPERKT ZELFREDZAAM

De cliënt heeft weinig tot niets te doen 
op een dag en ervaart dit als negatief. 

NIET ZELFREDZAAM

De cliënt is maatschappelijk geïsoleerd 
en het zelfstandig opstarten van of 
deelnemen aan activiteiten is niet 
mogelijk.

Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Het aanbieden van passende 
activiteiten. 

4A Iemand heeft sociale 
contacten/zinvolle dag-
besteding
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Hieronder wordt verstaan: 

(Groeps)begeleiding gericht op activering, het aanleren van vaardigheden. Denk aan dagbesteding met het maken van producten en 
diensten zonder productie- eisen. Begeleiding of dagbesteding met een verhoogde arbeidsmatige waarde die zowel zinvol is voor de 
cliënt, als zinvol voor de maatschappij. 

NB vrijwilligerswerk wordt in deze bedoeld als dagbesteding met het maken van producten en diensten zonder productie-eisen en 
dus niet vrijwilligerswerk zoals uitgevoerd door bijvoorbeeld ContourdeTwern. 

Resultaatgebied Maatschappelijke participatie 4B

BIJNA ZELFREDZAAM
 
De cliënt kan in voldoende mate partici-
peren in de maatschappij met zinvolle 
activiteiten die passen bij de situatie van 
de cliënt.

BEPERKT ZELFREDZAAM

De cliënt participeert slechts beperkt in 
de maatschappij en er zijn belemmerin-
gen ten aanzien van het zelfstandig 
opstarten van of blijven deelnemen aan 
activiteiten.

NIET ZELFREDZAAM

De cliënt is maatschappelijk geïsoleerd 
en het zelfstandig opstarten van of 
deelnemen aan activiteiten is niet 
mogelijk.

Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Een invulling geven van de  
dag structuur.

•  Coachingsgesprekken op 
locatie van de dagbesteding.

•  Het aanbieden van passende 
activiteiten.

4B Iemand levert een 
actieve bijdrage aan de 
samenleving in de vorm 
van vrijwilligerswerk
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Hieronder wordt verstaan: 

Het betreft tijdelijke of blijvende dagbesteding in een arbeidsmatige omgeving. Niet-vrijblijvende dagbesteding (maken van 
producten en diensten met productie-eisen) of toewerken naar arbeidsparticipatie/doorstroom naar de arbeidsmarkt (al dan niet 
met loonkostensubsidie/een re-integratietraject). Het kan ook inhouden dat de aanbieder onderzoek doet naar arbeidsvermogen. 

Het gaat hier niet om arbeidstoeleiding/re-integratie ogv Participatiewet. 

Resultaatgebied Maatschappelijke participatie 4C

BIJNA ZELFREDZAAM
 
Cliënt kan participeren in een arbeids-
matige dagbesteding en uitstroom naar 
beschut/betaald werk is een mogelijk-
heid. 

BEPERKT ZELFREDZAAM

De cliënt participeert beperkt in de 
maatschappij en er zijn belemmeringen 
ten aanzien van het zelfstandig opstarten 
of deelnemen aan activiteiten met een 
arbeidsmatig karakter.

NIET ZELFREDZAAM

De cliënt is niet in staat om reguliere 
arbeid te verrichten en is aangewezen op 
dagbesteding met een arbeidsmatig 
karakter.

Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Maken en monitoren van 
afspraken voor uitvoeren van 
werkzaamheden. 

•  Een invulling geven van de  
dag structuur.

•  Coachingsgesprekken op 
locatie van de dagbesteding.

•  Gesprekken voeren over hoe 
samen te werken met collega’s.

4C Iemand levert een 
actieve bijdrage aan de 
samenleving in de vorm 
van arbeidsmatige dag-
besteding
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Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Communicatie vaardigheden 
tussen huisgenoten/niet 
samenwonende partner en 
cliënt verbeteren.

•  Inzicht van huisgenoten/
gezinsleden/ niet-inwonende 
partner op functioneren en 
gedrag van cliënt vergroten.

•  Toepassen meldcode/kind 
check in geval van huiselijk 
geweld of mishandeling

Hieronder wordt verstaan: 
 
Begeleiding in geval van relationele problemen tussen cliënt en huisgenoten of niet samenwonende partners, zoals mishandeling, 
huiselijk geweld vallen hieronder. Is niet alleen gericht op herstel van de relatie maar ook gericht op de veiligheid van de cliënt. 

Leden van het gezin/huishouden dragen zorg voor elkaar en hebben een gezonde huiselijke relatie en onderlinge communicatie. 

Resultaatgebied Gezin en huiselijke relaties 5A

5A De leden van het huis-
houden gaan goed met 
elkaar om

BIJNA ZELFREDZAAM
 
Er is sprake van een bijna zelfstandige 
situatie binnen het huishouden ten 
aanzien van de zorg voor elkaar en/of de 
omgang tussen leden van huishouden.

BEPERKT ZELFREDZAAM

Er is sprake van een problematische 
situatie binnen het huishouden ten 
aanzien van de zorg voor elkaar en/of de 
omgang tussen leden van het huishou-
den. Huisgenoten / niet samenwonende 
partners erkennen problemen en 
proberen negatief gedrag te veranderen. 

NIET ZELFREDZAAM

Er is sprake van een zeer problematisch 
situatie binnen het huishouden ten 
aanzien van de zorg voor elkaar en/of de 
omgang tussen leden van het huishou-
den. Er kan sprake zijn van een onveilige 
situatie, zoals huiselijk geweld of verbaal 
geweld. Huisgenoten/niet samenwonen-
de partners erkennen problemen niet en 
zijn niet in staat om dit zelfstandig op te 
lossen.
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Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Ouders Inzicht geven bij 
problematiek kind.

•  Ouders handvatten aanreiken 
ten aanzien van het opvoeden 
en begeleiden van hun kind.

Hieronder wordt verstaan: 
 
Begeleiding in situaties waar een kind zichzelf niet veilig kan ontwikkelen en ontplooien. Ouders zijn niet in staat om dit zelfstandig te 
doen. Situaties in het kader van veiligheidsproblematiek, zoals mishandeling, huiselijk geweld waarbij kinderen in het spel zijn vallen 
hieronder. Werken aan dat ouder(s) weer in staat zijn om invulling te geven aan ‘ouderschap’. 

Wanneer de beperking bij de ouders ligt en er geen sprake is van kindeigen problematiek kan de beschikking op naam van de ouder 
afgegeven worden.

Resultaatgebied Gezin en huiselijke relaties 5B 

5B Er is een gezond opvoed- 
en opgroeiklimaat

BIJNA ZELFREDZAAM
 
Ouders zijn in staat een veilig klimaat 
(thuisbasis) te scheppen waarin het kind 
zichzelf kan ontwikkelen en ontplooien, 
maar de situatie is nog kwetsbaar.

BEPERKT ZELFREDZAAM

Opvoeden gaat moeizaam, de ontwikke-
ling van het kind wordt geremd. Ouders/
verzorgers hebben praktische handvat-
ten en pedagogische adviezen nodig.

NIET ZELFREDZAAM

Door een (op dit moment) aanwezige 
oorzaak zijn ouders/opvoeders niet in 
staat zelfstandig een klimaat te schep-
pen waarin hun kind zichzelf veilig kan 
ontwikkelen en ontplooien.
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Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Het in kaart brengen van de 
mensen om cliënt heen.

•  Opbouwen van het sociaal 
netwerk.

•  Vriendschappen leren aangaan 
en/of leren  behouden.

•  Vermijden van schadelijke 
contacten.

Hieronder wordt verstaan: 
 
Begeleiding voor het versterken van het netwerk, sociale contacten en begeleiding bij eenzaamheid. Het aanleren van vaardigheden  
met betrekking tot sociale contacten. Met veel cliënten wordt gewerkt aan het versterken van het netwerk. 

Resultaatgebied Sociaal netwerk 6A

6A Het netwerk is versterkt

BIJNA ZELFREDZAAM
 
De cliënt is niet geheel zelfstandig in 
staat om de sociale contacten te onder-
houden, uit te breiden en te verdiepen.

BEPERKT ZELFREDZAAM

De cliënt is niet zelfstandig in staat om 
op eigen kracht sociale contacten te 
leggen en aan te gaan. De cliënt heeft 
een beperkt ondersteunend netwerk.

NIET ZELFREDZAAM

De cliënt is niet in staat om op eigen 
kracht sociale contacten aan te gaan. 
Cliënt heeft geen of negatief netwerk.
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Werkzaamheden die onder dit 
resultaatgebied kunnen vallen  
zijn o.a.: 

•  Begeleiding van de mantel-
zorger om draagkracht/
draaglast weer in balans  
te krijgen.

•  Het in kaart brengen van  
het sociaal netwerk om de 
mantelzorger te ontlasten.

Hieronder wordt verstaan: 
 
Individuele begeleiding om de mantelzorger(s) te ontlasten. Kan gericht zijn op de cliënt maar ook op de mantelzorger(s). Dagbesteding 
om de mantelzorger te ontlasten valt onder 4a. Om de mantelzorger(s) te ontlasten kunnen beide resultaatgebieden tegelijkertijd 
worden ingezet. 

Resultaatgebied Sociaal netwerk 6B

6B Het netwerk is onder-
steund en/of ontlast

BIJNA ZELFREDZAAM
 
De cliënt en/of de mantelzorger zijn in 
staat om balans aan te brengen binnen 
de gezinssituatie.

BEPERKT ZELFREDZAAM

De cliënt en/of de mantelzorger zijn niet 
geheel zelfstandig in staat balans aan te 
brengen binnen de gezinssituatie. 

NIET ZELFREDZAAM

De cliënt en/of de mantelzorger zijn niet 
in staat om balans aan te brengen binnen 
de gezinssituatie.
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