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Bijlage V: Afspraken Intensiteit  

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 intensiteit van 

de benodigde ondersteuning. Daarvoor maken zij gebruik van de klassen die hieronder zijn 

opgenomen.  

Afspraak 

Bij het behalen van resultaten in de resultaatgebied #3 (daginvulling en dagstructuur), kiest de 

generalist één van de volgende vier intensiteitsniveaus: 

 Intensiteitsniveau A1 (gebaseerd op een gemiddelde inzet van 2 dagdelen per week) 

o (+1 vervoerscomponent indien noodzakelijk) 

 Intensiteitsniveau A2 (gebaseerd op een gemiddelde inzet van 4 dagdelen per week) 

o (+2 vervoerscomponenten indien noodzakelijk) 

 Intensiteitsniveau A3 (gebaseerd op een gemiddelde inzet van 6 dagdelen per week) 

o (+3 vervoerscomponenten indien noodzakelijk) 

 Intensiteitsniveau A4 (gebaseerd op een gemiddelde inzet van 8 dagdelen per week) 

o (+4 vervoerscomponenten indien noodzakelijk) 

Bij het behalen van resultaten in de resultaatgebieden #1 (administratie en financiën), #2 (regie 

bij het huishouden), #4 (sociaal en persoonlijk functioneren) en #5 (zelfzorg en gezondheid), kiest 

de generalistéén van de volgende vier intensiteitsniveaus: 

 Intensiteitsniveau B1 (gebaseerd op een gemiddelde inzet van 1 uur per week) 

 Intensiteitsniveau B2 (gebaseerd op een gemiddelde inzet van 2 uren per week) 

 Intensiteitsniveau B3 (gebaseerd op een gemiddelde inzet van 4 uren per week) 

 Intensiteitsniveau B4 (gebaseerd op een gemiddelde inzet van 6 uren per week) 

 Intensiteitsniveau B5 (gebaseerd op een gemiddelde inzet van 8 uren per week) 

 Intensiteitsniveau B6 (gebaseerd op een gemiddelde inzet van 12 uren per week) 

 

Indien een resultaat op resultaatgebied #6 (draagkracht mantelzorg) aan de orde is, kiest de 

generalist één van de volgende twee intensiteitsniveaus: 

 Intensiteitsniveau C1 (gebaseerd op een gemiddelde inzet van één etmaal per maand) 

 Intensiteitsniveau C2 (gebaseerd op een gemiddelde inzet van twee etmalen per maand) 

Indien er uitsluitend een resultaat op resultaatgebied #8 (gezin of huishouden) aan de orde is, 

kiest de generalist naar bevind van zaken het best passende intensiteitsniveau uit één van de 

bovenstaande opties. 


