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Voorwoord 
 

 

Thuisbegeleiding is de nieuwe naam voor Gespecialiseerde Gezinsverzorging. Op de vraag wat 

thuisbegeleiding dan precies doet en wat de resultaten en effecten zijn, blijkt niet eenvoudig antwoord 

te geven. Er is nauwelijks onderzoeksmateriaal voorhanden, terwijl er in de gezinnen en bij de cliënten 

al jarenlang hard gewerkt wordt en met resultaat. Wat er precies achter de voordeur in ‘zwakke 

gezinnen’ en bij ‘kwetsbare burgers’ gebeurt en welke doelen hiermee nagestreefd worden, dat moet 

beschreven en gepresenteerd worden aan de buitenwereld. Op basis van zo’n concrete beschrijving 

van de werksoort kan dan uniformering plaatsvinden en voorlichting gegeven worden, en kan nader 

onderzoek gedaan worden naar de methodiek, de resultaten en de effecten. De hier gepresenteerde 

beschrijving van het aanbod is de eerste stap daarnaartoe. 

 

Voor deze beschrijving is MOVISIE ingeschakeld. MOVISIE heeft een systematiek ontwikkeld om 

hulp- en dienstverleningsaanbod te beschrijven op basis van – vaak impliciete – praktijkkennis. 

Hiermee is inmiddels ervaring opgedaan in vele trajecten (zie: www.movisie.nl/transparantaanbod). 

Complete ‘aanbodbeschrijving’ van een beroepsgroep is opgebouwd uit kleinere eenheden die 

‘modulen’ worden genoemd. Door modulen te selecteren en te combineren is het mogelijk om 

samenhangende programma’s te maken die passen bij nieuwe of bestaande doelgroepen. Tevens 

vormen modulen een manier om inhoud te geven aan samenwerkingsketens. 

 

2008 en 2009 zijn cruciale jaren voor de Thuisbegeleiding die meestal vanuit thuiszorgorganisaties 

wordt aangeboden. Onder invloed van de veranderde regelgeving AWBZ staat de Thuisbegeleiding 

voor de uitdaging om zich te profileren naar nieuwe partners en financiers, in het bijzonder de 

gemeenten. Thuisbegeleiding moet zichtbaar maken dat het ‘ertoe doet’ en werk verricht dat 

maatschappelijk van betekenis is. ActiZ pleit hierbij voor een systeem van subsidiering met zo weinig 

mogelijk bureaucratie. Diensten die de gemeente afneemt zijn opgebouwd uit combinaties van 

modulen, en de prijskaartjes van de verschillende modulen bepalen de prijs van de dienst die de 

gemeente afneemt. Door goed te monitoren en hiervan te leren, kan in de toekomst beter voorspeld 

worden welke hulp- en dienstverlening voor welk type cliënten nodig is. 

 

Uit experimenten in het land blijkt dat een overeenkomst met gemeenten in de vorm van subsidie het 

eenvoudigst te verantwoorden is. Een traject van gemiddeld 70 tot 90 uur blijkt voor de meeste 

cliënten heel reëel. Daarnaast bestaat er in iedere gemeente een beperkt aantal cliënten, dat 

meerdere jaren begeleiding nodig heeft. Voor deze groep kunnen aparte prijsafspraken voor een 

langere periode gemaakt worden. Ook voor een dergelijk traject kan nu met behulp van de modulen 

duidelijk gemaakt worden wat de Thuisbegeleiding doet. 

 

ActiZ wil vanaf deze plaats de thuisbegeleiders bedanken die met veel enthousiasme een rol hebben 

willen spelen in de paneldiscussies die gehouden zijn om tot deze aanbodbeschrijving te komen. Ook 

bedankt ze MOVISIE voor het enthousiasme en getoonde inzet waarmee deze beschrijving tot stand 

gekomen is. 

 

 

Gusta Kragting, projectleider 

ActiZ 
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Deel 1: Modulariseren van het aanbod van Thuisbegeleiding1 
 

 

1. Typering Thuisbegeleiding 

 

Inleiding 

Thuisbegeleiding is een (vaak intensieve) vorm van begeleiding in de leefomgeving van een 

cliënt(systeem) waarbij het dagelijks handelen en het functioneren van een cliënt(systeem) centraal 

staat. Het uitgangspunt van thuisbegeleiding is dat iedereen behoefte heeft aan het deelnemen aan 

de samenleving, ook degenen die zich aan de rand van de samenleving of in isolement bevinden. En 

zelfs degenen die zich door asociaal gedrag daarvan lijken te distantiëren. 

 

Thuisbegeleiding betreft veelal complexe situaties waardoor samenwerken en afstemmen met andere 

disciplines vanuit de GGZ, jeugdzorg of eerstelijnshulpverlening eerder regel dan uitzondering is. 

Ook wordt thuisbegeleiding ingezet om de mogelijkheden van het cliëntsysteem te onderzoeken in 

opdracht van derden of in samenwerking met derden, zoals het AMK, de Raad voor de 

Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg, maar ook een GGZ-instelling die een psychogeriatrisch 

onderzoek doet. 

 

Doelstelling van thuisbegeleiding 

Het doel van thuisbegeleiding is het zelfstandig functioneren van een cliënt(systeem) te verbeteren 

door het stapsgewijs (weer) leren structureren en organiseren van de dagelijkse activiteiten. Deze 

vorm van begeleiding vindt plaats in de leefomgeving van een cliënt(systeem) en heeft een 

participerende aanpak. Het sluit nauw aan bij de leer- en ontwikkelmogelijkheden van het 

cliënt(systeem). Een cliënt(systeem) wordt hierbij gestimuleerd zoveel mogelijk zaken zelf aan en op 

te pakken. 

 

Doelgroepen van thuisbegeleiding 

Thuisbegeleiding richt zich in brede zin op kwetsbare mensen/gezinnen. Deze doelgroep is onder te 

verdelen in drie categorieën: (risico)gezinnen, mensen met psychiatrische problemen en een groep 

overige kwetsbare mensen. Alle doelgroepen kennen een (tijdelijke) beperkte zelfredzaamheid en 

hebben onvoldoende regie over het dagelijks leven. Soms valt een cliënt(systeem) onder meerdere 

doelgroepen tegelijkertijd. 

 

(Risico)gezinnen 

Gezinnen die voor thuisbegeleiding in aanmerking komen, kenmerken zich door (tijdelijk) 

tekortschietende pedagogische vaardigheden. Dit kunnen gezinnen zijn waar lichamelijke, 

psychiatrische of verstandelijke beperking van de opvoeder(s) een rol spelen, maar het kunnen ook 

gezinnen zijn waarbij (psychische) beperkingen en/of gedragsproblemen van de kinderen voorop 

staan. In veel gezinnen spelen de problemen op meerdere levensgebieden en is er sprake van 

complexe problemen. In dat geval zijn er vaak meerdere disciplines van verschillende organisaties 

betrokken bij het gezin. 

 

                                                      
1
 Er is voor de nieuwe naam Thuisbegeleiding gekozen, omdat de werkzaamheden van de vroegere 

Gespecialiseerde Gezinsverzorging zich hebben uitgebreid naar nieuwe doelgroepen (alleenstaanden en paren 

zonder kinderen) en omdat er nieuwe taken zijn bijgekomen. 
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Mensen met psychiatrische problemen 

Een andere groep die vaak thuisbegeleiding krijgt, betreft mensen met chronische of tijdelijke 

psychiatrische problemen, die ambulant of in deeltijd behandeld worden vanuit de GGZ. Afhankelijk 

van de situatie en de hulpvraag van (cliënt)systeem wordt er samen met cliënt(systeem) gewerkt aan 

het aanbrengen van structuur.Dit kan verschillende levensgebieden en activiteiten betreffen, zoals 

leven volgens een min of meer normaal dag- en nachtritme, een huishouding voeren, de financiën op 

orde houden en functioneren in een sociaal netwerk. 

 

Overige kwetsbare mensen 

Ten slotte is er nog een restcategorie ‘kwetsbare mensen’ die om uiteenlopende redenen behoefte 

aan thuisbegeleiding heeft. Te denken valt aan mensen met een verstandelijk en/of lichamelijke 

beperking, niet aangeboren hersenletsel, beginnende dementie of verslavingsproblematiek. Ook 

alleenstaande ouderen met beperkingen of mensen met cultuurgebonden aanpassingsmoeilijkheden 

vallen binnen de doelgroep. Isolement speelt hier vaak een grote rol, waardoor verslechtering eerder 

niet opgemerkt is en lichamelijke en/of psychische achteruitgang bijdraagt aan een zorgelijke situatie. 

Een specifieke groep waarvoor thuisbegeleiding wordt ingezet, vormen de (zorgwekkende) 

zorgmijders. Zij worden door derden onder de aandacht gebracht bij hulpverlenende instanties. Dat 

kan zijn om redenen van verwaarlozing, overlast en/of gevaarlijke situaties voor henzelf of de 

omgeving. Deze mensen vragen zelf niet om hulp, maar hebben dit in de ogen van anderen wel nodig. 

Thuisbegeleiding probeert een ingang te vinden, contact te maken, vertrouwen te winnen en op die 

manier aan te sluiten bij een cliënt(systeem) en diens situatie. 

 

Het merendeel van de cliënt(system)en wordt verwezen door andere organisaties/disciplines en 

ontvangt vrijwillig hulpverlening. Er is ook een groep die vanuit de reclassering verwezen is, en waarbij 

het aanvaarden van de hulpverlening niet vrijblijvend is. Ook vanuit de jeugdzorg (AMK, 

Kinderbescherming) en woningbouwverenigingen kunnen voorwaarden aan de hulpverlening 

opgelegd zijn, bijvoorbeeld in het kader van een Ondertoezichtstelling of een Laatste Kans Beleid. 

 

Werkwijze thuisbegeleiding 

Thuisbegeleiding heeft een praktische en nuchtere benadering: de problemen niet groter maken dan 

ze zijn, maar aan de slag om de situatie te verbeteren. 

 

De aanpak van thuisbegeleiding bestaat uit verschillende fasen. 

Het traject begint bij de gestelde CIZ-indicatie of een Wmo-aanvraag voor hulp. In het indicatiebesluit 

of de aanvraag staan de situatie en de hulpvraag beschreven. De mate waarin dit is uitgewerkt, is 

afhankelijk van de verwijzer en de indicatiesteller. Vervolgens maakt de thuisbegeleider samen met 

het cliëntsysteem een begeleidingsplan. Hierin formuleert cliënt(systeem) in samenspraak met de 

begeleider einddoelen, tussendoelen en acties. De hulpvraag van de cliënt kan anders zijn dan het 

doel van de verwijzer. De thuisbegeleider stemt deze in overleg met beide partijen op elkaar af. 

Ondertussen wordt een begin gemaakt met de begeleiding, waarbij stapsgewijs aan de doelen wordt 

gewerkt. Doorlopend vindt er evaluatie plaats; op die manier worden successen zichtbaar en blijven 

de doelen in beeld. (Kort, Ten Thije en Dral, 2002). 

 

Thuisbegeleiding werkt in bijna alle gevallen samen met andere disciplines rondom een 

cliënt(systeem); in veel gevallen is er een professional uit de GGZ, jeugdzorg of 

eerstelijnshulpverlening betrokken bij cliëntsysteem. Met name in complexe situaties is een goede 

afstemming belangrijk voor het verloop van de hulpverlening; hulpverleners moeten van elkaar weten 

wat ze doen en met welk doel. 

Ook zoekt de thuisbegeleider aansluiting bij de ketenzorg. Hij pakt signalen op vanuit OGGz- of 

jeugdnetwerken en sluit ze kort met betrokken partijen. De thuisbegeleider neemt contact op met 
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betrokkenen en overlegt over de bestaande situatie, de verschillende taken en verantwoordelijkheden. 

Door goede afstemming met alle partijen, kan de begeleiding aanvullend werken op de behandeling of 

begeleiding vanuit een andere discipline. 

 

Taken van thuisbegeleiding 

Thuisbegeleiding activeert cliënten onder andere bij het herstellen van een problematische 

opvoedingssituatie, een chaotische leefomgeving, financiële problemen, isolement en/of een vervuilde 

situatie. Door samen met cliënt(systeem) te werken aan de dagelijkse handelingen in de eigen 

leefomgeving, krijgt de thuisbegeleider zicht op de gehele situatie van cliënt(systeem) en kan hij 

risico’s signaleren en bijdragen aan het stabiliseren en eventueel verbeteren van de situatie. Daar 

waar de grenzen van de mogelijkheden van cliënt(systeem) zijn bereikt, wordt nagegaan wat voor 

aanvullende hulp – door vrijwilligers of professionals – eventueel structureel nodig is. De hulpverlening 

van de thuisbegeleiding wordt altijd afgestemd met andere betrokken disciplines. 

 

Opvoedingsondersteuning 

Bij opvoedingsondersteuning coacht de thuisbegeleider de opvoeders in concrete opvoedings-

situaties. Hij geeft bijvoorbeeld informatie over de ontwikkelingsfasen van kinderen, over 

voorbeeldgedrag en (positieve) feedback, en legt uit hoe ouders hiermee om kunnen gaan. Op die 

manier leren ouders opvoedingsvaardigheden waarmee ze de regie in het gezin (terug) kunnen 

nemen. Het is belangrijk dat ouders zich bewust worden van de invloed van hun eigen gedrag en hun 

opvoedingsstijl op het gedrag van de kinderen. Ouders ervaren tijdens de begeleiding dat ze greep op 

de situatie krijgen en bouwen dit uit. Triple P en de cursus Opvoeden Zo zijn voorbeelden van 

programma’s die hierbij gebruikt worden. Een deel van de thuisbegeleiders heeft een opleiding 

Videohometraining (VHT) gevolgd die kan worden ingezet om de communicatieve vaardigheden van 

opvoeders te ontwikkelen. Dat betekent dat de thuisbegeleider zelf VHT met het gezin kan doen. 

Wanneer hij de opleiding VHT niet heeft gevolgd, schakelt de thuisbegeleider een collega in. 

 

Hulp bij praktische problemen 

Ook de financiën, administratie of andere aan het dagelijks leven verwante problemen kunnen een 

onderdeel zijn van de begeleiding. Door deze praktische problemen aan te pakken, kunnen ook 

psychosociale problemen aan het licht komen en vice versa. De thuisbegeleider biedt hierbij 

ondersteuning en, indien nodig, regelt in afstemming en overleg met cliënt(systeem) een aanmelding 

bij een andere discipline, bijvoorbeeld de bewindvoerder of een hulpverlener uit de GGZ (Kort, Ten 

Thije en Dral, 2004). 

 

Sociaal netwerk versterken 

De thuisbegeleider stimuleert cliënt(systeem) het sociaal netwerk te versterken. Wanneer er geen 

sociaal netwerk is, kan de thuisbegeleider met cliënt(systeem) de wensen en mogelijkheden 

onderzoeken. Vervolgens stellen zij samen een plan van aanpak op over hoe cliënt(systeem) nieuwe 

contacten kan leggen en/of het huidige netwerk kan versterken of uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan 

dagbesteding en aan het benutten van eventuele samenwerking met lokale ketenpartners, 

professionals of vrijwilligers.Thuisbegeleiders ondernemen veelal actie samen met cliënt(systeem), 

bijvoorbeeld door mee te gaan naar afspraken of bijeenkomsten. 

 

Observaties en verslaglegging 

De thuisbegeleiding kan door andere instanties worden ingezet om meer zicht te krijgen op een 

situatie. De thuisbegeleider doet dit door middel van observaties en verslaglegging, op basis waarvan 

beslissingen genomen worden over het handhaven of ingrijpen in bepaalde leefsituaties. Dit gebeurt 

met name bij gezinnen waar mogelijk de veiligheid van kinderen in het gedrang is. 
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Het signaleren van grotere – achterliggende – problemen, en het voorkomen van zwaardere 

hulpverlening (preventie) gaan hand in hand met het samenwerken met andere hulpverleners en 

instanties. 

 

Misstanden signaleren en helpen ze te beëindigen 

Thuisbegeleiders worden op verschillende manieren geconfronteerd met huiselijk of seksueel geweld. 

Hieronder worden vormen van ouder- of kindermishandeling en verwaarlozing van kinderen of 

hulpbehoevende ouderen verstaan. Daders van huiselijk of seksueel geweld kunnen onderdeel 

uitmaken van het (gezins)systeem, bijvoorbeeld een partner of ouder, maar het kan ook gaan om 

derden zoals buren of uitwonende familieleden. 

De thuisbegeleider heeft de taak misstanden te signaleren en mee te werken aan het beëindigen van 

de situatie. De thuisbegeleider bespreekt hiertoe de signalen waar mogelijk in eerste instantie met de 

betrokken cliënt. Wanneer ingrijpen van derden of gespecialiseerde hulpverlening nodig is, zal de 

thuisbegeleider cliënt(systeem) motiveren contact op te nemen met de betreffende instantie. Wanneer 

de situatie dermate dreigend is dat cliënt(systeem) gevaar loopt, of wanneer cliënt(systeem) hierop 

om welke reden dan ook niet aanspreekbaar is, kan de thuisbegeleider zonder toestemming van 

cliënt(systeem), derden op de hoogte stellen. 

Momenteel wordt de Meldcode Kindermishandeling ingevoerd. Deze beschrijft hoe beroepskrachten, 

dus ook thuisbegeleiders, horen te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. De meldcode 

biedt houvast bij de stappen die de thuisbegeleider kan zetten. Daarnaast geeft de meldcode 

richtlijnen voor het vragen van advies aan en het doen van een melding bij het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK). Zo wordt geadviseerd dat de thuisbegeleider bij vermoedens van misbruik 

en/of geweld, in overleg met zijn leidinggevende, contact opneemt met Bureau Jeugdzorg of het AMK. 

 

Coaching van collega’s en vrijwilligers 

Coaching van collega’s en vrijwilligers kan ook onder de taken van de thuisbegeleider vallen. De 

thuisbegeleider geeft dan consultatie, overlegt over cliënten en wisselt ervaringen uit. Op die manier 

wordt zijn kennis verspreid. 

Een aantal cliëntsystemen krijgt ook hulp van een vrijwilliger. De thuisbegeleider kan de vrijwilliger 

hierbij ondersteunen, en kan tips en advies geven. 

 

Kwaliteit en deskundigheid 

 

HKZ-keurmerk 

Bijna alle thuisbegeleiding is ondergebracht bij thuiszorgorganisaties. De meeste thuiszorg-

organisaties in Nederland hebben het kwaliteitskeurmerk HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in 

de Zorgsector. Zij voldoen hiermee aan de HKZ-normen, die betrekking hebben op het kwaliteits-

managementsysteem. Dit houdt in dat intern de zaken op orde zijn, de klant principieel centraal staat 

en er voortdurend wordt gewerkt aan verbetering van zorg- en dienstverlening. Afspraken over 

werkwijzen worden stelselmatig getoetst en indien nodig bijgesteld (HKZ, 2009). 

 

Gespecialiseerde opleiding 

Thuisbegeleiders hebben een gespecialiseerde opleiding genoten, die wordt verzorgd door de ROC’s. 

De toelatingseis voor de opleiding is een voorbereidende opleiding in sociaal of zorgkader, minimaal 

op MBO-niveau 3. De opleiding tot thuisbegeleider bestaat uit drie verplichte onderdelen: het 

bewerkstelligen van gedragsverandering, opvoeding en psychiatrie. 

Momenteel functioneert ongeveer 10% van de medewerkers op MBO-niveau 3, 80% op MBO-niveau 

4 en 10% op HBO-niveau. Het vak is in ontwikkeling waardoor vaardigheden op HBO-niveau nodig 

zijn. HBO’ers hebben over het algemeen een opleiding in Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening, HBO-Verpleegkunde en aanpalende terreinen. 
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Bij- en nascholing 

Thuisbegeleiders volgen daarnaast (verplichte) na- en bijscholing vanuit hun eigen organisatie. 

Intervisie, en soms supervisie, is een vast onderdeel van het opleidingsprogramma. In intervisie 

worden eigen vragen en dilemma’s in het werk onderling besproken. In de werkbegeleiding bespreken 

thuisbegeleiders cliënt(system)en, en dragen daarmee zorg voor de kwaliteit van de begeleiding. Voor 

videohometraining moet een aparte opleiding worden gevolgd. 

 

Financiering 

Tot en met 2008 werd alle thuisbegeleiding gefinancierd vanuit de AWBZ. Cliënt(system)en kwamen 

in aanmerking voor thuisbegeleiding als er een indicatie was gesteld door het Centraal Orgaan 

Zorginstellingen (CIZ) of Bureau Jeugdzorg. 

 

Om in aanmerking te komen voor zorg- en hulpverlening vanwege de AWBZ, dient er een grondslag 

te zijn. De grondslagen zijn: 

1. Somatische ziekte/aandoening (SOM) 

2. Psychogeriatrische ziekte/aandoening (PG) 

3. Psychiatrische aandoening (PSY) 

4. Lichamelijke handicap (LG) 

5. Verstandelijke handicap (VG) 

6. Zintuiglijke handicap (ZG) 

7. Psychosociale eigenschappen/problemen (PP) 

 

De thuisbegeleiding heeft te maken met twee maatregelen binnen de AWBZ-indicatiestelling: de 

Maatregel Psychosociale grondslag en de Pakketmaatregel Begeleiding. 

 

Maatregel Psychosociale grondslag 

Per 1 januari 2009 wordt hulpverlening op basis van de psychosociale grondslag (PP) niet meer 

gefinancierd vanuit de AWBZ, maar zijn de gemeenten vanwege de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk; 2008 was hiervoor een overgangsjaar. De gemeenten zijn 

voor deze nieuwe regeling gecompenseerd door het Rijk, echter niet voldoende. 

Binnen deze groep vallen de mensen die zorgmijdend zijn en/of (nog) niet voldoende 

gediagnosticeerd zijn om een grondslag voor AWBZ-indicatie vast te stellen. Ook gezinnen die 

opvoedingsondersteuning nodig hebben vallen hieronder. De verwachting is dat vanuit de 

ontwikkelingen rond het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) het aantal verwijzingen voor 

opvoedingsondersteuning de komende jaren zal stijgen. 

 

Pakketmaatregel Begeleiding 

Daarnaast is in 2009 de pakketmaatregel van kracht geworden. Hiervoor is 2009 het overgangsjaar. 

Alle indicatiebesluiten voor de functies Activerende en Ondersteunende Begeleiding (AB en OB) die 

ook na 2009 nog geldig zijn, worden opnieuw beoordeeld. Voor mensen met een matige of ernstige 

beperking in zelfredzaamheid wordt de nieuwe functie Begeleiding Individueel geïndiceerd. Mensen 

met een lichte beperking, ongeacht hun grondslag, hebben na 1 januari 2010 geen recht meer op 

zorg- en hulpverlening vanuit de AWBZ. Gemeenten zijn hiervoor niet gecompenseerd omdat ervan 

uitgegaan wordt dat de benodigde zorg- en hulpverlening anders georganiseerd kan en moet worden, 

bijvoorbeeld vanuit het sociale netwerk, door vrijwilligers en via al bestaande groepsactiviteiten. 
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2. Modulariseren algemeen 

 

Inleiding 

Sinds 2005 maakt MOVISIE aanbodsbeschrijvingen in de vorm van modules. Dit gebeurt volgens een 

speciaal daarvoor ontwikkelde methode. De modules zijn bouwstenen die het aanbod van een 

specifieke werksoort in zorg en welzijnswerk beschrijven. Hiermee wordt duidelijk wat het aanbod is 

van een werksoort, voor welke doelgroep, met welk doel en met welke (beoogde) resultaten. 

 

Kernbegrippen bij modulariseren 

In zorg en welzijnswerk worden vele verschillende termen voor facetten van het werk door elkaar 

gehanteerd. Om te voorkomen dat er spraakverwarring ontstaat, is het nodig om een aantal begrippen 

te definiëren. In navolging van jeugdzorg en GGZ is gekozen voor de termen ‘programma’ en 

‘module’. 

 

Programma: een hulpverleningsprogramma bestaat uit een aantal gespecificeerde en 

samenhangende afspraken en coördinerende activiteiten, resulterend in een doelgerichte en 

planmatige inzet van twee of meer modulen ten behoeve van een gespecificeerde doelgroep (Van 

Yperen, Van Rest en Vermunt, 1999). In een hulpverleningsprogramma kan aan meerdere doelen 

gewerkt worden. Triple P is een voorbeeld van zo’n programma, en staat voor Positief Pedagogisch 

Programma. Deze van origine Australische aanpak, geeft informatie en advies en leert ouders via een 

integraal programma de positieve krachten in het gezin uit te breiden en het ongewenste gedrag te 

beperken. 

 

Module: een module is een homogene eenheid van hulp- en/of dienstverlening die toepasbaar kan zijn 

bij meerdere doelgroepen (Van Yperen, Van Rest en Vermunt, 1999). Het is een als zodanig 

herkenbaar en in tijd en omvang begrensd onderdeel van het hulpverleningsaanbod. Modulen kunnen 

in hulpverleningstrajecten ingezet worden, en basisonderdeel zijn van een programma. Modulen 

beschrijven het ‘wat’ van de hulpverlening en niet het ‘hoe’. De toegepaste methodieken kunnen 

uitgewerkt worden in een methodiekbeschrijving. Videohometraining is een voorbeeld van een 

module. Door middel van video-opnamen krijgen opvoeders inzicht in interactiepatronen, zien ze wat 

goed loopt in de communicatie en welke vaardigheden ze kunnen uitbouwen. 

 

Toepassing van modulen 

Bij het kiezen en beschrijven van de modulen zijn de mogelijkheden voor het gebruik van deze 

modulen door organisaties in het betreffende werkveld richtinggevend. Professionals en organisaties, 

in dit geval thuisbegeleiders en de organisaties waarbinnen zij werkzaam zijn, kunnen de modulen op 

verschillende manieren gebruiken: 

 

Voor de uitvoering en de nascholing 

Thuisbegeleiders kunnen met elkaar de modulen methodisch en procesmatig verdiepen en zo 

omzetten in een meer gedetailleerde handelingsrichtlijn. Voordeel daarvan is dat het een 

gedetailleerde procesbeschrijving wordt voor de uitvoering. Nadeel is dat het steeds minder precies 

zal passen op het individuele geval. Het gaat immers altijd over ‘gemiddelden’, en elke hulpverlening 

zal zich daartoe moeten verhouden. Uitgewerkte modulen zijn bruikbaar om nieuwe medewerkers te 

scholen in een specifieke werkwijze voor een omschreven doelgroep. Ook vormen ze een goede 

handleiding voor intervisie en overleg over concrete gevallen. Dit laatste vraagt een flexibele 

interpretatie zodat het niet als een keurslijf gaat werken. Thuisbegeleiders moeten altijd kunnen 

afwijken van zo’n beschrijving als de concrete situatie daarom vraagt. 
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Voor communicatie met de opdrachtgever/collega’s/cliënten 

De modulen kunnen verhelderen welke aanpak thuisbegeleiding voorstaat met welke doelen. Dit 

betreft zowel de communicatie met andere disciplines, als de communicatie met cliënten. Dit kan door 

middel van folders, maar ook door presentaties voor bijvoorbeeld (nieuwe) hulpverleners. Een andere 

optie is om de modulen te gebruiken voor verantwoording achteraf. Wanneer in de registratie wordt 

bijgehouden uit welke modulen de hulpverlening aan cliënten heeft bestaan, kan duidelijk gemaakt 

worden welke inzet thuisbegeleiding gepleegd heeft voor welke categorieën cliënten. Ook kunnen 

modulen bewerkt worden tot beknopte informatiefolders waarin naast de inhoud ook ervaringen van 

andere cliënten beschreven zijn. Op die manier krijgen cliënten een duidelijk beeld van de 

Thuisbegeleiding. 

 

Voor afstemming en samenwerking 

Modulen kunnen ingezet worden in de samenwerking en afstemming met andere disciplines. Door 

heldere communicatie over de werkzaamheden van de thuisbegeleider, kan in een multidisciplinaire 

aanpak goed worden afgestemd welke taken door wie opgepakt worden. Elke discipline of organisatie 

geeft dan aan wat hun aandeel is aan de zorgketen. 

 

Voor onderzoek naar resultaten en effecten 

Modulen vormen een basis voor het uitvoeren van onderzoek naar de resultaten van de hulpverlening 

door thuisbegeleiding. Methodisch moeten modulen daarvoor verder uitgediept worden met 

interventies en werkprocessen om zo voldoende gedetailleerd te zijn voor onderzoek naar de bereikte 

resultaten en de effecten van de hulpverlening daarbij. Dit kan in allerlei onderzoeksdesigns gebeuren 

waardoor volgens de inzichten van de evidence based practice gewerkt kan worden aan het vullen 

van een database. In de jeugdzorg is zo’n database ontwikkeld met de resultaten van Nederlands 

onderzoek. 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat modulen helpen bij het uitvoeren, verbeteren, standaardiseren, 

etaleren en combineren (ketensamenwerking) van aanbod, en bij het meetbaar maken van de 

resultaten. Het modulariseren is daarmee voor organisaties/teams een middel om de kwaliteit van de 

hulp- en dienstverlening onder de loep te nemen en waar nodig en gewenst bij te stellen. 

 

Algemene werkwijze modulariseren 

 

Paneldiscussies 

Het ontwikkelen van modulen gebeurt samen met hulp-, zorg- of dienstverleners, eventueel aangevuld 

met andere deskundigen. In zogenaamde paneldiscussies wordt met een groep van maximaal tien 

deelnemers aan de hand van een vaste werkwijze bepaald wat de modulen zijn die in de praktijk 

uitgevoerd worden. Input voor de eerste paneldiscussie vormt een startdocument op basis van 

literatuur die in de deelsector en de beroepsgroep gebruikt wordt om de inhoud richting te geven. 

Eventueel worden ook modulen van aanpalende werkvelden gebruikt als input. De groep start dan 

met het selecteren van die modulen die ook door hen – al dan niet in aangepaste vorm – uitgevoerd 

worden. Deze selectie van modulen wordt aangevuld met andere (nieuwe) modulen die relevant 

geacht worden. De uitkomst van de paneldiscussie wordt steeds verwerkt in het startdocument, wat 

leidt tot een vernieuwde en verbeterde versie. Na de panelbijeenkomsten ligt er een set modulen die 

de stand van zaken van de praktijk op dat moment weergeeft. 

 

Uitwerking modulen 

De concrete beschrijving van de modulen bestaat uit van de volgende onderdelen: doelgroep, doel, 

duur en frequentie (globale inschatting), setting, werkwijze/activiteiten, eventuele aanvullende 

informatie en mogelijke randvoorwaarden. 
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Het streven hierbij is een beschrijving niet langer te laten worden dan één A4. Deze beknopte 

beschrijvingen voorkomen dat al te uitgebreid ingegaan wordt op werkprocessen en interventies, en 

laten ruimte over voor een eigen invulling en toepassing van de modulen. Een module heeft zo de 

kenmerken van een flexibel inhoudelijk kader. Enerzijds biedt het kader duidelijkheid, anderzijds kan 

het specifiek op de situatie afgestemd en ingevuld worden. 

Naast het flexibele gebruik van een specifieke module moet ook gedacht worden aan de mogelijkheid 

om verschillende modulen te combineren en tegelijkertijd of volgtijdelijk in te zetten. Ook kunnen er 

tijdens de begeleiding andere situaties voorop komen te staan, waardoor het wenselijk kan zijn een 

andere module in te zetten. 

 

 

3. Modulariseren aanbod Thuisbegeleiding 

 

Startnotitie 

Er zijn een aantal stappen genomen om tot de startnotitie te komen. Om te beginnen is informatie 

aangeleverd door ActiZ en deelnemende organisaties, en verkregen via een literatuurstudie. 

Vervolgens is er een analyse gemaakt van de literatuur. Op basis van de analyse is een typering van 

thuisbegeleiding geschreven en is een eerste selectie van modulen gemaakt. De typering en de 

selectie van modulen fungeerden als input voor de eerste panelbijeenkomst. 

 

Panels van deskundigen 

Gezien de breedte van het werkveld van thuisbegeleiding is gekozen te werken met twee panels; één 

met de focus op gezinnen en één met de focus op psychiatrie. Elk panel bestond uit ongeveer acht 

thuisbegeleiders. De leden van de panels zijn geselecteerd door ActiZ. De belangrijkste 

selectiecriteria waren minimaal drie tot vijf jaar ervaring als thuisbegeleider, kennis van de recente 

stand van zaken met betrekking tot het werk en een netwerk van thuisbegeleiders dat zo nodig 

geraadpleegd kon worden. Door deze selectiecriteria wordt de expertise en brede ervaring in het 

werkveld gewaarborgd, en zijn de panels representatief voor het landelijke veld. Elk panel is drie keer 

bij elkaar gekomen, waarbij eerst het panel voor gezinnen en daarna het panel voor psychiatrie. 

Naast hun inbreng in de panelbijeenkomsten hebben de panelleden teksten als brochures, 

werkinstructies, voorbeelden van dossiervorming en rapportageformulieren aangeleverd. Dit alles is 

verwerkt in de tekst en modulen, waardoor het geheel een goede beschrijving is geworden van de 

huidige praktijk van thuisbegeleiding. 

 

Begeleidingscommissie 

Er is een commissie samengesteld van inhoudelijk deskundige betrokkenen met (gedelegeerde) 

bevoegdheden om beslissingen te nemen over het traject. De commissie bestond uit tien deelnemers: 

afgevaardigden van ActiZ, deelnemende organisaties en vertegenwoordigers van de lokale overheid. 

De begeleidingscommissie is in totaal drie keer bij elkaar gekomen, en heeft zowel schriftelijk als 

mondeling informatie aangeleverd. De commissie nam beslissingen wanneer het panel niet tot een 

eenduidige werkwijze kwam. Tussentijds zijn de typering en de modulebeschrijvingen aan de 

begeleidingscommissie voorgelegd. Ook heeft de begeleidingscommissie informatie aangeleverd over 

met name de organisatorische en bestuurlijke kant van de typering en de modulen. 

 

Toelichting op de verschillende onderdelen van de modulebeschrijvingen 

Het in dit hoofdstuk omschreven proces van modulariseren van Thuisbegeleiding heeft geleid tot 

17 modulen die in het tweede deel van deze notitie beschreven worden. De modulen worden altijd in 

combinatie met andere modulen ingezet. 

De modulebeschrijvingen hebben een aantal vaste onderdelen. Hieronder staat beschreven hoe deze 

onderdelen door Thuisbegeleiding worden gehanteerd. 
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Doelgroep 

Onder doelgroep wordt hier meestal verstaan: de cliënt en/of cliëntsysteem. Een enkele keer betreft 

het een andere doelgroep zoals mantelzorgers of ketenpartners. 

Thuisbegeleiding betrekt alle relevante betrokkenen bij de begeleiding, zeker als het gaat om de 

partner en naaste familie. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

In de notitie zijn de moduledoelen beschreven in de vorm van eindtermen: wat wil cliëntsysteem 

hebben bereikt bij de afronding van de module? Hierbij gaat het meestal om het kunnen hanteren van 

de problematiek (zowel op psychisch vlak als op praktisch gebied) en het aanleren van de 

vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Procesdoelen zijn doorgaans gericht op het tussentijdse verloop 

van de behandeling of op (onderdelen van) de werkwijze en worden in de modulen niet genoemd. 

 

Duur en frequentie 

Bij het opstellen van een module wordt een inschatting gemaakt van de frequentie en duur van de 

begeleiding om die specifieke module te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt gewoonlijk uitgegaan van 

gemiddelden. Een traject duurt gemiddeld 70 tot 90 uur en bestaat uit meerdere modulen. Bij elke 

module wordt een richtlijn qua duur en frequentie gegeven. Aangezien de modulen in samenhang met 

elkaar worden ingezet, zijn de duur en frequentie ook een richtlijn. Indicaties worden voor een 

bepaalde duur afgegeven. In een aantal gevallen worden vervolgindicaties aangevraagd om de 

begeleiding voort te kunnen zetten. Op dat moment dient de vervolgaanvraag te rapporteren over de 

huidige situatie en zo de noodzaak weer vast te stellen voor vervolghulpverlening. 

 

Setting 

De setting van de thuisbegeleiding is de leefomgeving van cliënt(systeem). Door bij cliënt/cliënt-

systeem thuis te komen, observeert de thuisbegeleider de leefsituatie en diens gedrag daarin. De 

thuisbegeleider grijpt situaties aan die zich voordoen voor interventies in het kader van de begeleiding. 

Daarnaast is het mogelijk dat de thuisbegeleider meegaat naar afspraken van cliënt(systeem) met 

hulpverleners, instanties of andere derden. Dit met als doel een cliënt(systeem) te ondersteunen in het 

contact met derden, cliënt(systeem) te ondersteunen zich te houden aan in de behandeling gemaakte 

afspraken en om de samenwerking met derden te consolideren. 

 

Werkwijze/activiteiten 

Bij werkwijze/activiteiten staat beschreven hoe de uitvoering van de betreffende module er globaal uit 

ziet. Het gaat hierbij om de te onderscheiden stappen en, indien relevant, volgens welke methoden 

wordt gewerkt. 

 

Aanvullende informatie 

Een enkele keer is er aanvullende informatie bij een module. Denk bijvoorbeeld aan extra richtlijnen of 

de mogelijkheid om ook andere methodes of modulen in te zetten. 

 

Randvoorwaarden 

Er zijn vier randvoorwaarden die voor alle modulen gelden. Deze algemene randvoorwaarden zijn: 

1. De samenwerking met de verschillende hulpverleners is een centraal element en uitgangspunt 

voor het werk van de thuisbegeleider. 

2. Bij chronische/langdurige problematiek vraagt de thuisbegeleider een vervolgindicatie aan, en/of 

verwijst naar een andere discipline. 

3. De thuisbegeleider is op de hoogte van de sociale kaart, en de wet- en regelgeving. 

4. De thuisbegeleider handelt binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
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Bij enkele modulen zijn deze randvoorwaarden in het bijzonder van belang. In dat geval wordt de 

algemene randvoorwaarde genoemd in de module. Soms zijn er specifieke randvoorwaarden die voor 

de betreffende module gelden; deze worden apart genoemd. 
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1. Indicatiestelling/aanvraag voor hulp omzetten in een begeleidingsplan2 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en met een CIZ-indicatie voor Thuisbegeleiding (AWBZ gefinancierd) of 

cliënt(system)en met een aanvraag voor hulp via een andere verwijzer (gemeentelijk gefinancierd of 

anderszins). 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

- Samen met cliënt(systeem) zijn de problematiek, wensen en mogelijkheden verhelderd en ligt er 

een werkbare hulpvraag op tafel. 

- Samen met cliënt(systeem) is een begeleidingsplan opgesteld met tussendoelen, einddoelen en 

acties. 

 

Duur en frequentie 

In maximaal zes weken ligt er een uitgewerkt begeleidingsplan. De richtlijn hiervoor is 13 uur, inclusief 

verslaglegging. De begeleiding is ondertussen gestart. De frequentie is hierbij afgestemd met 

cliënt(systeem) en past binnen het voorlopig aantal afgesproken/geïndiceerde uren. 

 

Setting 

In de leefomgeving van cliënt(systeem)/bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

Een indicatiestelling/aanvraag omvat minimaal de persoonsgegevens, de (voorlopige) duur en het 

aantal geïndiceerde of afgesproken uren. Afhankelijk van de indicatiesteller en verwijzer staat er meer 

of minder informatie in over de situatie en de hulpvraag. Samen met cliënt(systeem) wordt de 

indicatie/aanvraag vertaald in concrete doelen, en de stappen die gezet moeten worden om die 

doelen te bereiken. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- samen met cliënt(systeem) de ervaren problemen in kaart brengen, waarbij cliënt(systeem) wordt 

geholpen doelen te stellen en prioriteiten aan te brengen; 

- contact leggen met de verwijzer over de problematiek, de verwachtingen van de thuisbegeleiding 

en de taakverdeling. Soms gebeurt dit voorafgaand aan het contact met cliënt(systeem) en soms 

nadat het eerste contact met cliënt(systeem) is geweest; 

- samen met cliënt(systeem) afspraken maken over en vastleggen van de doelen, de werkwijze, de 

activiteiten en de taakverdeling in het begeleidingsplan. 

 

Aanvullende informatie 

Er kan sprake zijn van een situatie waarin cliënt(systeem) niet zelf de doelen stelt, bijvoorbeeld bij een 

niet-gemotiveerde cliënt(systeem) of een cliënt(systeem) met verminderde realiteitszin. Wanneer dat 

het geval is, zal de thuisbegeleider de doelen opstellen in aansluiting op de indicatiestelling/aanvraag, 

in overleg met de verwijzer en andere betrokken hulpverleners. 

 

Randvoorwaarden 

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden. 

                                                      
2
 Een begeleidingsplan wordt soms ook een hulpverleningsplan, werkplan of trajectplan genoemd. 
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2. Toegankelijk maken voor hulp/contact leggen bij zorgmijdend gedrag 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en die hulp behoeven maar hier niet zelf om vragen. Er is vaak sprake van sociaal 

isolement en/of verwaarlozing en/of overlast. 

 

Doel (beoogd resultaat) 

Cliënt(systeem) accepteert dat er verandering in zijn situatie nodig is en aanvaardt hulpverlening. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor is 20 uur, gedurende acht weken, conform de indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

In de leefomgeving van cliënt(systeem)/bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

Contact leggen en vertrouwen winnen staan voorop. Vervolgens sluit de thuisbegeleider aan bij de 

belevingswereld van cliënt(systeem). Samen met cliënt(systeem), en op basis van de signalen van 

derden, wordt een plan van aanpak opgesteld. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- contact leggen met cliënt(systeem), eventueel via een vertrouwd persoon; 

- het vertrouwen van cliënt(systeem) winnen/‘binnen mogen komen’; 

- cliënt(systeem) motiveren de hulpverlening te accepteren, zo nodig door het verlenen van (kleine) 

diensten; 

- een begin maken met een plan van aanpak; 

- overleggen met betrokkenen, bijvoorbeeld familie en/of professionals zoals de huisarts; 

- een indicatie voor vervolghulpverlening aanvragen en/of gespecialiseerde hulpverlening 

inschakelen. 

 

Randvoorwaarden 

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden. 
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3. Motiveren tot behandeling 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en met psychische en/of psychiatrische problemen, die baat hebben bij behandeling 

door een professional maar die dit (nog) niet in gang zetten. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

- Cliënt(systeem) is gemotiveerd voor hulpverlening bij gespecialiseerde zorg. 

- Cliënt(systeem) kan een hulpvraag formuleren. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor is 10 tot 20 uur, gedurende zes weken, conform de indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

In de leefomgeving van cliënt(systeem)/bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

De thuisbegeleider heeft aandacht voor cliënt(systeem) en zijn problemen en geeft informatie en 

advies over mogelijke behandeling en de gevolgen van al dan niet behandelen. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- informatie en advies geven over de mogelijkheden en de doelen/resultaten van de behandeling; 

- met cliënt bespreken welke blokkades en wensen hij heeft ten aanzien van de behandeling; 

- cliënt(systeem) ondersteunen bij het formuleren van een hulpvraag; 

- contactleggen met een eventuele verwijzer of behandelaar voor overleg en consultatie; 

- zo nodig meegaan naar een of meerdere gesprekken bij de behandelende instantie. 

 

Randvoorwaarden 

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden. 
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4. Opvoedingsondersteuning 

 

Doelgroep 

Gezinnen waarvan de ouders kampen met opvoedingsproblemen en/of de kinderen 

gedragsproblemen vertonen, al dan niet als gevolg van een stoornis, beperking of handicap. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

- Opvoeders
3
 hebben (nieuwe) opvoedingsvaardigheden en opvoedingsstrategieën geleerd en 

kunnen deze toepassen. 

- Opvoeders hebben informatie gekregen over de (normale) ontwikkeling van kinderen en de rol van 

opvoeding hierbij. 

- Opvoeders creëren een veilige en ontwikkelingsstimulerende leefomgeving voor de kinderen. 

- Het zelfvertrouwen van opvoeders in hun rol als opvoeder is toegenomen. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor is 30 tot 100 uur, verdeeld over drie maanden tot een jaar, conform de 

indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

In de leefomgeving van de kinderen/bij het gezin thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

Samen met de opvoeders worden de opvoedingssituatie en de ervaren problemen in kaart gebracht. 

De thuisbegeleider participeert in de dagelijkse bezigheden, observeert en bespreekt de interactie 

tussen gezinsleden. Door voorbeeldgedrag en coaching krijgen opvoeders handeling- en 

communicatiealternatieven aangedragen en kan het opvoedingsklimaat verbeteren. Ook signaleert de 

thuisbegeleider of er onderliggende problemen zijn, en bespreekt deze met de opvoeders. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- de huidige opvoedingssituatie en de gewenste opvoedingssituatie doorspreken; 

- informatie geven over de ontwikkeling van kinderen, de rol van opvoeding daarbij en het belang 

van een veilige en ontwikkelingsstimulerende leefomgeving; 

- observeren, analyseren, spiegelen en nabespreken van dagelijkse interacties; 

- concrete opvoedingstips en handelingsalternatieven aandragen; 

- participeren in geselecteerde opvoedingssituaties om nieuwe opvoedingsstijlen aan te leren; 

- eventuele onderliggende problematiek signaleren en of verbanden met andere probleemgebieden; 

- met andere betrokken hulpverleners overleggen en afstemmen; 

- zo nodig meegaan naar school en of de behandelende instantie van het kind om opvoeders te 

ondersteunen hun vragen en klachten op een constructieve manier te uiten; 

- zo nodig verwijzen voor diagnostiek of gespecialiseerde hulp/zorg; 

- bij langdurige problematiek een vervolgindicatie aanragen. 

 

Aanvullende informatie 

- Bij opvoedingsondersteuning kan er gewerkt worden met verschillende methodieken of werkwijzen, 

bijvoorbeeld Triple P, Opvoeden Zo en videohometraining. 

 

Randvoorwaarde 

De thuisbegeleider handelt naar de Meldcode Kindermishandeling/Verwijsindex. 

                                                      
3
 Waar opvoeders staat, kan zowel meervoud als enkelvoud gelezen worden. 



 22 

5. Videohometraining 

 

Doelgroep 

- Gezinnen waarbij sprake is van opvoedingsproblemen en die de communicatie/interactie willen 

versterken. 

- Cliëntsystemen die kampen met psychische/psychiatrische problemen of NAH-problematiek 

waarbij het ziekte-inzicht/begripsvermogen (van één van de leden van het systeem) beperkt is, en 

die de communicatie/interactie willen versterken. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

- Binnen gezinnen/cliëntsystemen is voldoende inzicht in interactiepatronen om daarop te 

anticiperen. 

- Binnen gezinnen/cliëntsysteem zijn de communicatievaardigheden versterkt en worden deze 

toegepast. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor is 20 tot 40 uur, gedurende gemiddeld zes maanden, conform de 

indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

Bij het gezin/cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

De thuisbegeleider maakt video-opnamen van alledaagse situaties binnen het gezin/cliëntsysteem, die 

inzicht geven in de interactiepatronen en de communicatie. Dit biedt aanknopingspunten om zichtbaar 

te maken wat goed werkt en wat er te verbeteren valt. Vervolgens selecteert de thuisbegeleider 

beelden die dit illustreren, waarbij met name positieve interacties als voorbeeld gelden. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- opnamen maken tijdens alledaagse activiteiten, bijvoorbeeld een maaltijd; 

- de beelden analyseren en selecteren op kantoor binnen de setting van VHT, waaruit blijkt wat er 

goed gaat in de interactie; 

- met opvoeder(s)/partner/mantelzorger geselecteerde beelden terugkijken; hierbij de positieve 

interactiepatronen en werkpunten noemen en de opvoeder(s)/partner/mantelzorger stimuleren 

actief deel te nemen aan de bespreking; 

- goed werkende interactiepatronen uitbouwen en nieuwe interactiepatronen inoefenen. 

 

Aanvullende informatie 

- Videohometraining (VHT) wordt meestal samen met andere modulen ingezet. 

- In veel gevallen wordt een extra thuisbegeleider ingezet om de videohometraining uit te voeren met 

cliënt(systeem); deze voert alleen de VHT-module uit. 

- VHT wordt alleen ingezet als cliëntsysteem gemotiveerd is. 

 

Randvoorwaarden 

- De thuisbegeleider beschikt over een camera en apparatuur om beeldmateriaal te bewerken en te 

bekijken voor het nagesprek met opvoeder(s)/cliënt(systeem). 

- De thuisbegeleider handelt naar de Meldcode Kindermishandeling/Verwijsindex. 

- De thuisbegeleider heeft een afgeronde opleiding Videohometraining. 

- De organisatie is lid van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling. 
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6. Begeleiding bij het leren omgaan met de stoornis/handicap/beperking 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en die kampen met een stoornis/handicap/beperking en daar onvoldoende mee om 

kunnen gaan. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

- Cliënt(systeem) accepteert de stoornis/handicap/beperking en kan er beter mee omgaan. 

- Cliënt(systeem) is beter in staat hulp te vragen in eigen kring of daarbuiten. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor is 50 tot 100 uur, gedurende een jaar, conform de indicatiestelling/aanvraag en 

afhankelijk van de stoornis/handicap/beperking. 

 

Setting 

In de leefomgeving van cliënt(systeem)/bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

De thuisbegeleider bespreekt met cliënt(systeem) de gevolgen van de stoornis/handicap/beperking 

om zo inzicht te verwerven in mogelijkheden en beperkingen. Er wordt samen nagedacht over 

oplossingen. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- de stoornis/handicap/beperking bespreken en er informatie over geven; 

- ondersteunen bij de acceptatie van en het omgaan met de stoornis/handicap/beperking, o.a. door 

cliënt(systeem) gevoelens te laten uiten; 

- de lopende behandeling ondersteunen door middel van opdrachten, het oefenen van 

vaardigheden, omgaan met hulpmiddelen, etc.; 

- meedenken, adviseren en eventueel bemiddelen bij praktische zaken zoals het aanvragen van 

hulpmiddelen in huis, toeslagen, e.d.; 

- zo nodig meegaan naar de (revalidatie-)arts en aanwezig zijn bij multidisciplinair overleg met 

behandelaars; 

- bij langdurige problematiek een vervolgindicatie aanvragen. 

 

Aanvullende informatie 

De module Videohometraining wordt in veel gevallen ingezet bij deze module. 

 

Randvoorwaarden 

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden. 



 24 

7. Begeleiding bij het opbouwen en versterken van een sociaal netwerk 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en met een beperkt sociaal netwerk. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

- Cliënt(systeem) kan terugvallen op een ondersteunend netwerk. 

- Cliënt(systeem) heeft zo nodig sociale vaardigheden aangeleerd waardoor hij in staat is contacten 

te leggen en te onderhouden. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor is 20 tot 40 uur, gedurende een half jaar, conform de indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

In de leefomgeving van cliënt(systeem)/bij cliënt(systeem) thuis. Zo nodig gaat de thuisbegeleider 

mee naar het buurthuis of naar andere activiteiten. 

 

Werkwijze/activiteiten 

Samen met cliënt(systeem) wordt het huidige netwerk in kaart gebracht. Vervolgens wordt stapsgewijs 

onderzocht welke wensen cliënt(systeem) heeft om zijn netwerk uit te breiden en welke mogelijkheden 

er zijn. De thuisbegeleider activeert en motiveert cliënt(systeem) daarna om actie te ondernemen, en 

hij ondersteunt cliënt(systeem) bij het aangaan van contacten. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- onderzoeken hoe het sociale netwerk eruit ziet en waar cliënt(systeem) het netwerk kan 

versterken; 

- nagaan hoe cliënt(systeem) zich kan ontwikkelen in het sociale verkeer (leren kennen van mensen, 

aangaan van contacten, onderhouden van contacten etc.); 

- contactuele vaardigheden oefenen met cliënt(systeem), indien dit een belemmering is; 

- al dan niet samen op zoek gaan naar activiteiten waar nieuwe (ondersteunende) contacten 

opgedaan kunnen worden, en zo nodig meegaan naar afspraken of bijeenkomsten; 

- zo nodig motiveren/activeren tot het volgen van een assertiviteitstraining of een sociale 

vaardighedentraining. 

 

Randvoorwaarden 

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden. 



 25 

8. Begeleiding bij het opbouwen van dag- en vrijetijdsbesteding 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en die nauwelijks maatschappelijk participeren, maar daar naar verwachting van de 

indicatiesteller (en verwijzer) wel toe in staat zijn. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

- Cliënt(systeem) heeft meer zelfvertrouwen en een realistische kijk op mogelijkheden en 

beperkingen in de gegeven situatie. 

- Cliënt(systeem) heeft activiteiten waardoor hij participeert in de samenleving en waardoor hij 

betekenisvolle sociale contacten opdoet. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor is 20 tot 40 uur, gedurende een half jaar, conform de indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

In de leefomgeving van cliënt(systeem)/bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

Samen met cliënt(systeem) wordt de huidige stand van zaken omtrent dagbesteding in kaart gebracht. 

De thuisbegeleider activeert cliënt(systeem) een dag- en nachtritme te ontwikkelen. De 

thuisbegeleider bespreekt met cliënt(systeem) gewenste activiteiten en bezigheden, waarbij de 

haalbaarheid ervan hierna pas aan de orde is. Vervolgens ondersteunt de thuisbegeleider 

cliënt(systeem) bij het ondernemen van nieuwe bezigheden. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- zo nodig motiveren tot en ondersteunen bij het normaliseren van het dag- en nachtritme; 

- de huidige en gewenste activiteiten en bezigheden in kaart brengen; 

- informatie en advies geven over welke activiteiten cliënt(systeem) zou kunnen ontplooien; 

- de ervaren belemmeringen in participatie (sociale contacten) onderzoeken en bespreken; 

- sociale vaardigheden oefenen, indien dit een belemmering is; 

- zo nodig motiveren/activeren tot het volgen van een assertiviteitstraining of een sociale 

vaardigheidstraining; 

- motiverende gesprekken voeren om cliënt(systeem) te stimuleren eropuit te gaan; 

- zo nodig meegaan naar afspraken of bijeenkomsten; 

- bij langdurige problematiek een vervolgindicatie aanvragen. 

 

Randvoorwaarden 

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden. 
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9. Signalerende begeleiding 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en met chronische (psychiatrische) problematiek waarbij verslechtering speelt en/of 

dreigt. 

 

Doel (beoogd resultaat) 

Cliënt(systeem) krijgt begeleiding op maat om terugval/verergering van problematiek te voorkomen, 

en waardoor hij zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor varieert van eenmaal per week tot eenmaal per maand, 1 à 2 uur, gedurende 

langere tijd (minimaal een jaar), conform de indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

In de leefomgeving van cliënt(systeem)/bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

In situaties waarin geen grote verbetering mogelijk is, wordt samen met cliënt(systeem) gewerkt aan 

een zo stabiel en leefbaar mogelijk bestaan. Vervolgens zal de thuisbegeleider de vinger aan de pols 

houden om te beoordelen of er geen terugval plaatsvindt (preventieve maatregel). 

Activiteiten kunnen zijn: 

- informatie en advies geven en regelen van zaken op het gebied van gezondheid, 

financiën/administratie, sociale contacten, wonen, dagbesteding, vrije tijdsbesteding en in te 

schakelen hulpbronnen nu en in de toekomst; 

- emotionele ondersteuning bieden door te luisteren en door positieve feedback te geven; 

- eerder verworven kennis en vaardigheden opfrissen; 

- cliënt(systeem) stimuleren om het netwerk in te schakelen en dat zo nodig in overleg doen; 

- achteruitgang signaleren en melden bij betrokken hulpverleners zoals huisarts of tweedelijns 

hulpverlener; 

- vrijwilligers en mantelzorg inschakelen, en waar nodig andere professionele hulpverleners; 

- bij problematiek die om meer professionele inzet vraagt, een vervolgindicatie aanvragen. 

 

Randvoorwaarden 

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden. 
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10. Het leefbaar maken van een zwaar vervuilde woonsituatie 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en in een zwaar vervuilde woonsituatie met gezondheidsrisico’s en/of overlast voor de 

omgeving. 

 

Doel (beoogd resultaat) 

De woonsituatie is verbeterd zodat er geen gezondheidsrisico’s meer zijn en/of er geen overlast meer 

is. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor is 40 tot 60 uur, gedurende drie maanden, conform de indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

Bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

In een zwaar vervuilde woonsituatie, zo mogelijk samen met cliënt(systeem), de situatie aanpakken 

zodat de gezondheidsrisico’s en/of de overlast afnemen en weer binnen het normale vallen. 

Cliënt(systeem) wordt zoveel mogelijk in staat gesteld eigen keuzes te maken in het veranderen van 

de situatie. In extreme situaties wordt het ontruimen, reinigen en ontsmetten van de woning door 

organisaties zoals de GGD, een schoonmaakbedrijf, het Leger des Heils of Humanitas gedaan. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- de noodzaak tot verandering van de woonsituatie bespreken; 

- cliënt(systeem) motiveren actie te ondernemen; 

- samen met cliënt(systeem) prioriteiten in het plan van aanpak opstellen; 

- samen met cliënt(systeem) spullen sorteren die weggegooid dan wel opgeruimd worden; 

- zo nodig contact leggen met de woningbouwvereniging voor afstemming van samenwerking en 

taakverdeling; 

- een mogelijke noodzaak tot verder diagnosticeren signaleren en zo nodig hiervoor een 

vervolgindicatie aanvragen. 

 

Randvoorwaarden 

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden. 



 28 

11. Organisatie huishouden 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en die de regie over het huishouden kwijt zijn of dreigen te raken en die niet in staat zijn 

zelfstandig deze situatie te herstellen. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

- Cliënt(systeem) heeft praktische vaardigheden aangeleerd waardoor hij in staat is om zelfstandig 

een huishouden te voeren, of daar hulp bij te organiseren. 

- Cliënt(systeem) heeft inzicht in omstandigheden die de regie over het huishouden kunnen 

verstoren en kan hier adequaat op inspelen. 

- Indien cliënt(systeem) langdurig niet in staat is zelf zijn huishouden te voeren, is er een derde 

ingeschakeld die cliënt(systeem) hierbij voor langere tijd, zo nodig blijvend, ondersteunt. 

 

Duur/frequentie 

De richtlijn hiervoor is 30 tot 60 uur, gedurende drie maanden tot een jaar, conform de 

indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

Bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

Samen met cliënt(systeem) wordt planmatig en gefaseerd gewerkt aan het organiseren en uitvoeren 

van huishoudelijke taken. De thuisbegeleider leert cliënt(systeem) vaardigheden door 

voorbeeldgedrag en samen doen. Daarbij geeft hij uitleg op het niveau van cliënt(systeem), en 

motiveert en stimuleert hij cliënt(systeem) om taken zelf op te pakken. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- inzicht in de bestaande situatie verkrijgen, bijvoorbeeld doordat cliënt(systeem) een week bijhoudt 

welke activiteiten hij onderneemt; 

- samen met cliënt(systeem) de taakverdeling in het huishouden bespreken en een plan maken in de 

vorm van een dag- en weekschema, met daarin de verschillende uit te voeren huishoudelijke 

taken; 

- samen met cliënt(systeem) wekelijks de werkafspraken bespreken en deze eventueel bijstellen; 

- tijdelijk overnemen en overdragen van huishoudelijke vaardigheden; 

- voorlichting geven over veiligheid en hygiëne; 

- verwijzen naar en aanvragen van de functie Huishoudelijke Verzorging als cliënt(systeem) 

bepaalde taken niet kan uitvoeren en er geen mantelzorgers of anderen zijn die deze taken kunnen 

uitvoeren; 

- zo nodig bijtijds een vervolgindicatie aanvragen. 

 

Randvoorwaarde 

De thuisbegeleider beschikt over veilige (huishoudelijke) materialen om mee te werken. 
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12. Versterken persoonlijke hygiëne en veiligheid 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en waarbij de persoonlijke hygiëne en veiligheid niet gewaarborgd zijn en/of die risico 

lopen op verwaarlozing of vervuiling van zichzelf en hun woonomgeving. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

- Cliënt(systeem) weet wat een goede persoonlijke verzorging is en kent het belang ervan. 

- Cliënt(systeem) verzorgt zichzelf en zijn eventuele kind(eren) en realiseert daarbij een veilige en 

voldoende hygiënische leefomgeving. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor is 30 tot 60 uur, gedurende drie maanden tot een jaar, conform de 

indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

Bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

De thuisbegeleider geeft informatie en advies aan cliënt(systeem) en stimuleert cliënt(systeem) de 

persoonlijke verzorging van zichzelf/de gezinsleden te onderhouden. Hierbij is ook aandacht voor een 

veilige en (voldoende) schone leefomgeving. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- informatie en advies geven over hygiëne en veiligheid; 

- samen met cliënt(systeem) de basisvoorwaarden regelen, zoals voeding, kleding, gas/water/licht; 

- voorbeeldgedrag tonen, spiegelen en coaching om cliënt te motiveren en ondersteunen bij de 

persoonlijke verzorging, die van de gezinsleden en de leefomgeving; 

- samen met cliënt(systeem) een plan en schema opstellen om de persoonlijke verzorging, die van 

gezinsleden en de leefomgeving te onderhouden; 

- verwijzen naar en aanvragen van de functie Huishoudelijke Verzorging en/of Persoonlijke 

Verzorging bij chronische problematiek waar geen mantelzorg aanwezig is; 

- bij langdurige problematiek een vervolgindicatie aanvragen. 

 

Randvoorwaarde 

De thuisbegeleider beschikt over veilige (huishoudelijke) materialen om mee te werken. 
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13. Ondersteuning bij het op orde brengen van de financiën/administratie 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en van wie de financiën en/of administratie dermate ongeorganiseerd zijn dat er geen 

overzicht (meer) is. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

- Cliënt(systeem) heeft overzicht van zijn financiën en zijn administratie. 

- Cliënt(systeem) heeft praktische vaardigheden aangeleerd om de financiën/administratie op orde 

te brengen en op orde te houden. 

- Indien cliënt(systeem) niet in staat is zelf zijn financiën/administratie op orde te houden, is er een 

derde ingeschakeld die cliënt(systeem) hierbij voor langere tijd, zo nodig blijvend, ondersteunt. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor is 50 tot 100 uur, gedurende een half jaar, conform de indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

In de leefomgeving van cliënt(systeem)/bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

Samen met cliënt(systeem) wordt planmatig en gefaseerd gewerkt aan het op orde brengen van de 

financiën/administratie. De thuisbegeleider geeft uitleg op het niveau van cliënt(systeem), ondersteunt 

zo nodig bij het regelen van randvoorwaarden (map, tabbladen etc.) en hij motiveert en coacht 

cliënt(systeem). 

Activiteiten kunnen zijn: 

- vertrouwen winnen (met name bij psychiatrische problemen vraagt dit tijd); 

- cliënt(systeem) motiveren tot openheid van zaken en tot gedragsverandering; 

- verzamelen en ordenen van de post/administratie;  

- een systeem aanleggen waarin de administratie overzichtelijk opgeborgen kan worden; 

- informatie en advies geven over het hanteren/afhandelen van de post, financiën en administratie; 

- zo nodig een overzicht maken van aanwezige schulden;  

- zo nodig aanvragen van toeslagen, kwijtscheldingen en mogelijke subsidies; 

- zo nodig inschakelen van schuldhulpverlening en begeleiding bieden bij het aanleveren van de 

administratie aan daartoe bevoegde instanties/personen;  

- de samenwerking en taken overleggen en afstemmen met andere betrokken disciplines; 

- de module Budgetbegeleiding inzetten. 

 

Randvoorwaarde 

De thuisbegeleider heeft kennis van lokale en landelijke voorzieningen omtrent toeslagen, 

kwijtscheldingen en mogelijke subsidies. 
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14. Budgetbegeleiding 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en die (nog) niet kunnen begroten en budgetteren en waarbij (niet te grote) financiële 

problemen spelen of dreigen te ontstaan. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

- Cliënt(systeem) heeft een geordende financiële administratie. 

- Cliënt(systeem) heeft inzicht in zijn inkomsten en uitgaven en in eventuele schulden. 

- Cliënt(systeem) heeft vaardigheden aangeleerd waarmee hij zijn eigen financiën kan beheren, 

waaronder begroten en budgetteren, en kan uitkomen met zijn inkomen. 

- Indien cliënt(systeem) niet in staat is zelf zijn financiën te beheren, is er een derde ingeschakeld 

die cliënt(systeem) hierbij voor langere tijd, zo nodig blijvend, ondersteunt. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor is 20 tot 40 uur, gedurende een half jaar, conform de indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

In de leefomgeving van cliënt(systeem)/bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

Samen met cliënt(systeem) wordt planmatig gewerkt aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om 

een overzichtelijke administratie te voeren waarbij de inkomsten en uitgaven op elkaar afgestemd zijn. 

De thuisbegeleider geeft uitleg op het niveau van cliënt(systeem), ondersteunt zo nodig bij het regelen 

van randvoorwaarden (map, tabbladen etc.) en hij motiveert en coacht cliënt(systeem). 

Activiteiten kunnen zijn: 

- cliënt(systeem) ondersteunen bij het maken van een overzicht van vaste en incidentele inkomsten 

en uitgaven; 

- onderzoeken of cliënt(systeem) gebruik maakt van de toeslagen, kwijtscheldingen en mogelijke 

subsidies waar hij recht op heeft; waar nodig ondersteunen bij het aanvragen ervan; 

- de principes van budgetteren uitleggen en cliënt(systeem) leren deze toe te passen; 

- samen met cliënt(systeem) een verantwoord uitgavenpatroon opstellen en bespreken; 

- samen met cliënt(systeem) planmatig administratieve taken oefenen (post openen, ordenen, 

afhandelen), en een kasboekje bijhouden; 

- verdere problematiek inschatten/signaleren en/of verbanden met andere probleemgebieden. Zo 

nodig andere modulen inzetten en/of verwijzen; 

- ondersteunen bij praktische taken en communicatie in het kader van bijv. schuldhulpverlening; 

- met andere betrokken disciplines de samenwerking en taken overleggen en afstemmen; 

- inschakelen van een vorm van (semi-)permanente ondersteuning door budgetbeheer, in de 

persoon van een familielid/bekende of een vrijwilliger. Zo nodig een bewindvoerder inschakelen 

wanneer ingeschat wordt dat cliënt(systeem) de benodigde vaardigheden niet onder de knie krijgt. 

 

Aanvullende informatie 

Wanneer cliënt(systeem) onvoorzien toch grote (problematische) schulden blijkt te hebben, wordt 

schuldhulpverlening in gang gezet en vindt budgettering plaats via andere instanties. 

 

Randvoorwaarde 

De thuisbegeleider heeft kennis van lokale voorzieningen omtrent toeslagen, kwijtscheldingen en 

mogelijke subsidies. 
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15. Mantelzorgondersteuning 

 

Doelgroep 

Partners/mantelzorgers van cliënt(system)en die behoefte hebben aan ondersteuning en 

vaardigheden bij het omgaan met cliënt(systeem) en diens situatie. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

- Partner/mantelzorg heeft relevante informatie gekregen over de bestaande problematiek, en over 

het omgaan en communiceren met cliënt(systeem). 

- Partner/mantelzorger voelt zich erkend, gesteund en ontlast. 

- Partner/mantelzorger heeft zich gedragsmatige/communicatieve vaardigheden eigen gemaakt. 

 

Duur en frequentie 

De richtlijn hiervoor is 10 tot 20 uur, gedurende zes weken, conform de indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

In de leefomgeving van cliënt(systeem)/bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

Door samen met partner/mantelzorger de situatie te onderzoek en vast te stellen waar hij moeite mee 

heeft, kan de partner/mantelzorger anders met de situatie om leren gaan. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- informatie en advies geven over de aard van de problematiek en de specifieke situatie van het 

cliënt(systeem); 

- het belang van zelfzorg uitleggen, en ook dat van een passende verhouding tussen draagkracht en 

draaglast; 

- adequaat gedrag en communicatiestijlen oefenen, in relatie tot het cliëntsysteem en de situatie; 

- onderzoeken van, adviseren tot en eventueel verwijzen naar mogelijkheden ter ondersteuning van 

de mantelzorger zoals respijtzorg of het inzetten van vrijwilligers. 

 

Randvoorwaarden 

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden. 
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16. Begeleiding naar verblijfssituatie/verpleeg- of verzorgingshuis 

 

Doelgroep 

Cliënt(system)en die intramurale zorg behoeven; met name ouderen maar ook cliënten met een 

stoornis/handicap/beperking. 

 

Doelen (beoogd resultaat) 

Cliënt(systeem) heeft (zicht op) een plek in een intramurale setting, waarbij de contractering geregeld 

is. 

 

Duur en frequentie 

Afhankelijk van de duur van de wachtlijst en de ernst van de problematiek, gemiddeld 2 uur per week, 

conform de indicatiestelling/aanvraag. 

 

Setting 

Bij cliënt(systeem) thuis en in de intramurale instelling. 

 

Werkwijze/activiteiten 

Wanneer duidelijk wordt dat cliënt(systeem), al dan niet tijdelijk, naar een intramurale setting zal gaan, 

wordt samen met cliënt(systeem) en eventueel diens omgeving een afweging gemaakt op basis van 

behoeften en wensen. Vervolgens wordt in overleg met cliënt(systeem) en betrokkenen de overgang 

naar de verblijfssituatie gerealiseerd. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- de veranderde situatie en de veranderende (zorg-)behoefte constateren; 

- motiveren en ondersteunen bij het maken van een keuze voor een specifieke verblijflocatie; 

- informatie en advies geven aan mantelzorgers; 

- ondersteunen bij het aanvragen en aanmelden; 

- voorbereidingen treffen voor de overgang naar de nieuwe verblijflocatie; 

- met de betreffende instelling de samenwerking en taakverdeling afstemmen; 

- het netwerk van cliënt(systeem) inschakelen bij de voorbereiding; 

- meegaan naar en helpen wennen in de nieuwe verblijflocatie; 

- zo nodig bewindvoering en mentorschap aanvragen, in overleg met de betrokken instellingen. 

 

Aanvullende informatie 

Eventueel levert thuisbegeleiding de overbruggingszorg in het kader van het vastgestelde 

zorgzwaartepakket. Dit gaat in overleg met de voorkeursinstelling. De thuisbegeleider is dan 

bijvoorbeeld de eerstverantwoordelijke en coacht de verzorgende. 

 

Randvoorwaarden 

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden. 
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17. Rapportage in het kader van ketensamenwerking 

 

Doelgroep 

Ketenpartners met observatie-/rapportagevragen over een cliënt(systeem) in het kader van hun 

werkzaamheden of door hen te nemen beslissingen, bijvoorbeeld het tot stand komen van een 

bezoekregeling, het uitvoeren van bijvoorbeeld een AMK-onderzoek of een psychogeriatrisch 

onderzoek. 

 

Doel (beoogd resultaat) 

De aanvrager kan zijn werkzaamheden uitvoeren en beslissingen nemen op basis van relevante en 

feitelijke informatie. 

 

Duur en frequentie 

Afhankelijk van de vraag van de ketenpartner. 

 

Setting 

De observatievragen worden uitgevoerd in de leefomgeving van cliënt(systeem)/bij cliënt(systeem) 

thuis. De rapportage wordt geschreven op kantoor van de thuisbegeleider/bij cliënt(systeem) thuis. 

 

Werkwijze/activiteiten 

De thuisbegeleider verzamelt informatie waarin – afhankelijk van de vraag – een selectie van onder 

andere de volgende thema’s aan de orde is: leefomstandigheden, inschatten van de veiligheid van de 

situatie, pedagogische vaardigheden, congruent gedrag, psychiatrische problemen, leerbaarheid van 

cliënt. 

Activiteiten kunnen zijn: 

- rapportagevragen met ketenpartner bespreken en afstemmen hoe de samenwerking zal verlopen; 

- met cliënt(systeem) bespreken in welk kader een rapportage wordt opgesteld; 

- participerend observeren en informatie verzamelen; 

- een observatieverslag maken; 

- de rapportage aan cliënt(systeem) laten lezen, waarbij hij zijn reactie kan geven op het 

gerapporteerde. Deze reactie wordt toegevoegd aan de rapportage. 

 

Aanvullende informatie 

De verwijzer/ketenpartner stelt in principe cliënt(systeem) op de hoogte van de opdracht tot 

observatie/rapportage. In vrijwel alle gevallen is goedkeuring van cliëntsysteem nodig. Alleen bij een 

rapportage aan het AMK wordt ook zonder goedkeuring van cliënt(systeem) gerapporteerd. 

 

Randvoorwaarde 

De thuisbegeleider heeft actuele kennis van privacywetgeving. 
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