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Bijlage III: Resultaatgebieden Ondersteuning 

Algemeen 

Het resultaat dat met de inzet van de maatwerkvoorziening wordt beoogd, draagt bij aan de 

doelstelling van de maatschappelijke ondersteuning, namelijk de zelfredzaamheid van de 

(kwetsbare) inwoner en diens maatschappelijke participatie. De resultaten van de 

maatwerkvoorzieningen Wmo2015 dragen bij aan: 

 Het verbeteren van de zelfredzaamheid en/of participatie van een inwoner. 

 Het stabiliseren van de zelfredzaamheid en/of participatie van een inwoner. 

 Het begeleiden van een inwoner bij zijn verslechterde zelfredzaamheid en/of participatie. 

Om de resultaten van de maatwerkvoorziening te kunnen vaststellen, kiest de generalist het bij 

de individuele inwoner benodigde resultaat uit één of meer van de volgende resultaatgebieden: 

1. Administratie en financiën 

2. Regie bij het huishouden 

3. Daginvulling en Dagstructuur (al dan niet arbeidsmatig) 

4. Sociaal en persoonlijk functioneren 

5. Zelfzorg en gezondheid 

6. Draagkracht mantelzorg 

7. Gezin (of huishouden) 

 

Per resultaatgebied is in deze bijlage een beschrijving gegeven van resultaten. Deze resultaten 

zijn voorbeelden, die de generalist in de individuele situaties kan formuleren.  Dit is geen 

uitputtende lijst, aangezien in elke unieke situatie op maat resultaat geformuleerd dienen te 

worden.  De opsommingen hierna bevatten de bouwstenen voor de opdracht waarmee de 

gekozen aanbieder aan de slag gaat bij de individuele inwoner. 

 

Resultaatgebied 1: Administratie en financiën 

De administratie van de inwoner en het beheer van zijn financiën en (huishoud)geld zijn op orde. 

De inwoner: 

 opent, leest, begrijpt en beantwoordt zijn post. 

 betaalt zijn rekeningen tijdig. 

 heeft zijn financiën en administratie op orde en heeft inzicht in inkomsten en uitgaven. 

 maakt de juiste financiële keuzes (beheert zijn (huishoud)geld) en kan betalen, pinnen en/of 

overmaken. 

 maakt gebruik van regelingen, uitkeringen en toeslagen waar hij voor in aanmerking komt. 

 maakt geen (nieuwe) schulden en kan zo mogelijk sparen. 

 Anders, namelijk … 
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Resultaatgebied 2: Regie bij het voeren van een huishouden 

De inwoner heeft een gestructureerd huishouden en zorgt (zelfstandig) voor een schoon en leefbaar 

huis. 

De inwoner: 

 voert zelfstandig de regie over het huishouden en de uitvoering van huishoudelijke taken. 

 beschikt over goederen voor primaire levensbehoeften. 

 zorgt thuis voor kinderen die tot het gezin behoren, inclusief het bieden van primaire zorg en 

opvang. 

 veroorzaakt geen overlast in de buurt.  

 Anders, namelijk … 

 

Resultaatgebied 3: Daginvulling en Dagstructuur (eventueel met arbeidsmatig 

karakter) 

De inwoner heeft een zinvolle daginvulling, waar mogelijk met een arbeidsmatig karakter, om 

dagstructuur te ontwikkelen en te behouden. De inwoner heeft een adequate dag- en weekstructuur, 

passend bij zijn individuele ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke behoeften. 

De inwoner: 

 heeft een netwerk, dat beschikbaar is voor een passende daginvulling 

 heeft een zinvolle dagbesteding, gericht op behoud of ontwikkeling van vaardigheden. 

 neemt deel aan georganiseerde (groeps-)activiteiten. 

 heeft ervaring en ritme in arbeidsmatige omgeving. 

 ervaart ondersteuning in het behouden van zijn eigen (complexe) dagstructuur. 

 heeft voldoende arbeidsvaardigheden en arbeidsritme, zodat doorstroming naar reguliere of 

begeleide arbeid gerealiseerd wordt. 

 beschikt over werknemersvaardigheden passend bij zijn ontwikkelingsniveau. 

 heeft passend (vrijwilligers)werk. 

 Anders, namelijk … 

 

Resultaatgebied 4: Sociaal en persoonlijk functioneren 

De inwoner heeft voldoende regelvermogen, besluitvaardigheid en initiatief om zelfregie te 

ontwikkelen en te behouden en kan in de sociale context contacten aangaan en onderhouden en kan 

voor zichzelf opkomen; hij beschikt over een betrokken en actief sociaal netwerk. 

De inwoner: 

 uit zichzelf begrijpelijk en is in staat om anderen te begrijpen. 

 maakt zelfstandig beslissingen en overziet de gevolgen van deze beslissingen. 

 heeft vaardigheden aangeleerd ter vergroting van zijn zelfstandigheid. 

 komt voor zichzelf op en handelt daarbij vanuit zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. 

 is in staat om op een adequate wijze om te gaan met agressie/boosheid. 

 gaat relaties aan  en onderhoud deze. 

 initieert eenvoudige taken en voert deze ook uit.is op de hoogte van contacten in zijn 

leefomgeving en maakt daar gebruik van (eventueel bij het oplossen van zijn problemen). 
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 is in staat zijn sociaal netwerk te ontwikkelen en te onderhouden. 

 vervult een passende rol binnen zijn sociaal netwerk. 

 wordt herkend en erkend door omgeving. 

 Anders, namelijk … 

 

Resultaatgebied 5: Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid 

De inwoner kan zichzelf verzorgen en besteedt aandacht aan zijn gezondheid.  

De inwoner: 

 heeft routine in activiteiten voor persoonlijke verzorging. 

 heeft een gezond dag- en nachtritme. 

 heeft regelmatig en voldoende lichaamsbeweging. 

 heeft een regelmatig en gezond eet- en drinkpatroon. 

 komt afspraken na met zorgaanbieders/professionals en andere organisaties. 

 accepteert zijn beperkingen en kan daar mee omgaan. 

 heeft controle over zijn verslavingsgedrag en het gebruik van genotmiddelen. 

 Anders, namelijk … 

 

Resultaatgebied 6: Draagkracht mantelzorg 
De mantelzorgers van kwetsbare inwoners zijn in staat mantelzorgtaken uit te voeren.  

De inwoner: 

 beschikt over mantelzorg die is ontlast zodat mantelzorg langdurig wordt volgehouden. 

 heeft mantelzorgers die kunnen omgaan met (de beperking of gedragsproblematiek van) de 

inwoner. 

 doet een beroep op mantelzorgers die de balans tussen zorgtaken en overige activiteiten 

weten te bewaken. 

 Anders, namelijk … 

 

Resultaatgebied 7: Gezin (of huishouden) 

De voorgaande resultaatgebieden beschrijven resultaten op individueel niveau. De ambitie is om 

op termijn toe te werken naar resultaten op gezins- of huishoudenniveau. Hierbij wordt 

bijvoorbeeld gedacht aan:  

Het gezin/huishouden kan terugvallen op een (positief) sociaal netwerk en de leden van het 

gezin/huishouden dragen zorg voor elkaar.  

Het beschrijven van resultaten op dit niveau sluit aan bij de visie ‘één gezin, één plan, één 

regisseur’. In de komende periode wordt dit resultaatgebied verder geconcretiseerd, mede aan de 

hand van de opgedane ervaringen in de praktijk.   

De gezinsleden: 

 ondersteunen elkaar. 

 luisteren naar elkaar, voelen zich bij elkaar gehoord en wisselen onderling gedachten uit. 

 Anders, namelijk … 


