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Bijlage IV: Afspraken Complexiteit 

Achtergrond 

Ten behoeve van het bepalen van het budget dat voor het behalen van resultaten beschikbaar 

wordt gesteld, geven de generalisten uit de gebiedsteams een inschatting van de complexiteit 

van de ondersteuningsvraag van de inwoner. Dit werkt namelijk door in het niveau van de in te 

zetten professionals in de individuele ondersteuning en in de groepsgrootte bij ondersteuning in 

groepsverband.  

Het uitgangspunt is dat de generalist zijn/haar eigen afwegingen maakt om tot een indeling in 

een van de drie complexiteitsklassen te komen. De generalist dient deze keuze te kunnen 

uitleggen en motiveren. Ten behoeve daarvan zijn hieronder enkele weegfactoren weergegeven; 

hoe meer van deze weegfactoren bij een bepaalde inwoner aan de orde zijn, hoe groter de kans 

dat deze situatie als ‘complexer’ dient te worden gekwalificeerd. Hierbij geldt voor de generalist: 

‘pas toe of leg uit’. 

Afspraak  

Generalist bepaalt bij de inwoner die voor maatwerkondersteuning in aanmerking komt in welke 

complexiteitsklasse diens problematiek gekwalificeerd dient te worden. Per intensiteitsniveau 

wordt een complexiteitsklasse gekozen. Er zijn drie klassen: 

Klasse 1: De problematiek is ‘gemiddeld’ en veelvoorkomend; de basisondersteuning voldoet. 

Klasse 2: De problematiek is ‘bovengemiddeld’; er is mogelijk meer deskundigheid nodig. 

Klasse 3: De problematiek is ‘complex’; er is gespecialiseerde ondersteuning noodzakelijk. 

Bij het maken van de afweging die tot deze kwalificatie leidt, kan de generalist gebruik maken 

van de onderstaande weegfactoren. Hoe meer van deze weegfactoren aan de orde zijn bij een 

bepaalde inwoner, hoe groter de kans dat de complexiteit in een hogere klasse dient te worden 

gekwalificeerd. 

 Er is sprake van een combinatie van meerdere medische en/of psychiatrische diagnosen. 

 Er is sprake van problematische communicatie met deze inwoner. 

 Er is sprake van ernstige financiële problematiek in het huishouden van deze inwoner. 

 Er is sprake van meerdere personen met problematiek in het huishouden van deze inwoner. 

 Er is sprake van (dreigend) gevaar voor eigen veiligheid en/of de veiligheid van anderen. 

 Er is sprake van een ondersteuningsvraag die we maar weinig tegenkomen. 

 

Voor resultaatgebied #3 (Daginvulling en Dagstructuur) worden de onderstaande weegfactoren 

gebruikt voor het maken van de afweging die tot de kwalificatie leidt. Hoe meer van deze 

weegfactoren aan de orde zijn bij een bepaalde inwoner, hoe groter de kans dat de complexiteit 

in een hogere klasse dient te worden gekwalificeerd. 

 Er is sprake van een combinatie van meerdere (medische, psychiatrische en/of LVB) 

aandoeningen.  

 Er is sprake van problematische communicatie met deze inwoner.  

 Er is sprake van (dreigend) gevaar voor eigen veiligheid en/of de veiligheid van anderen.  

 Er is sprake van disfunctioneren in een groep groter dan vier personen. 

 


