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Format resultaatmeting 
 

Opgesteld op: 

Ingevuld door: 

Aanwezig: 

 

Persoonsgegevens  

Naam: 

Geboortedatum:  

Aankruisen wat van toepassing is 

 Tussentijdse evaluatie 

 Eindevaluatie 

 

Evaluatie van de resultaten  

Geformuleerde resultaat:  

Op welke wijze is eraan gewerkt? 

 

 

Is het resultaat behaald?  Ja      Nee  Deels 

0 De inwoner kan op eigen kracht verder 
0 De inwoner maakt gebruik van voorliggende (algemene) voorzieningen 
0 De inwoner maakt gebruik van de maatwerkvoorziening 
0 Anders, namelijk: 

 

Wat is gedaan om te komen tot dit resultaat, waardoor de maatwerkvoorziening niet meer nodig 

is/de inwoner zelfstandiger is geworden? 

 

Wat heeft u er aan gedaan om het resultaat langdurig vast te houden (om het resultaat te 

borgen)? 

 

 

 

 

Geformuleerde resultaat:  

Op welke wijze is eraan gewerkt? 

 

 

Is het resultaat behaald?  Ja      Nee  Deels 

0 De inwoner kan op eigen kracht verder 
0 De inwoner maakt gebruik van voorliggende (algemene) voorzieningen 
0 De inwoner maakt gebruik van de maatwerkvoorziening 
0 Anders, namelijk: 

 

Wat is gedaan om te komen tot dit resultaat, waardoor de maatwerkvoorziening niet meer nodig 
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is/de inwoner zelfstandiger is geworden? 

 

Wat heeft u er aan gedaan om het resultaat langdurig vast te houden (om het resultaat te 

borgen)? 

 

 

Geformuleerde resultaat:  

Op welke wijze is eraan gewerkt? 

 

 

Is het resultaat behaald?  Ja      Nee  Deels 

0 De inwoner kan op eigen kracht verder 
0 De inwoner maakt gebruik van voorliggende (algemene) voorzieningen 
0 De inwoner maakt gebruik van de maatwerkvoorziening 
0 Anders, namelijk: 

 

Wat is gedaan om te komen tot dit resultaat, waardoor de maatwerkvoorziening niet meer nodig 

is/de inwoner zelfstandiger is geworden? 

 

Wat heeft u er aan gedaan om het resultaat langdurig vast te houden (om het resultaat te 

borgen)? 

 

 

Geformuleerde resultaat:  

Op welke wijze is eraan gewerkt? 

 

 

Is het resultaat behaald?  Ja      Nee  Deels 

0 De inwoner kan op eigen kracht verder 
0 De inwoner maakt gebruik van voorliggende (algemene) voorzieningen 
0 De inwoner maakt gebruik van de maatwerkvoorziening 
0 Anders, namelijk: 

 

Wat is gedaan om te komen tot dit resultaat, waardoor de maatwerkvoorziening niet meer nodig 

is/de inwoner zelfstandiger is geworden? 

 

Wat heeft u er aan gedaan om het resultaat langdurig vast te houden (om het resultaat te 

borgen)? 

 

 

Ik heb dit voortgangsformulier gelezen en begrepen en ga akkoord met de inhoud van het 

verslag. 

☐ Ja 

☐ Nee, want... 
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Ik ga ermee akkoord dat dit verslag aan Samen Doen wordt verstrekt. 

 

☐ Ja 

☐ Nee, want... 

 

Beoordeling situatie 

☐ Geen gewijzigde omstandigheden. Huidig plan blijft ongewijzigd.         

☐ Beëindigen zorg en ondersteuning. 

☐ Situatie is gewijzigd, er wordt een nieuwe aanvraag voor ondersteuning gedaan. Samen Doen 

wordt gevraagd de situatie te herbeoordelen. De reden hiervoor is: 

 

 

Naam: 

 

Datum: 

 

Ondertekening: 


