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Stap 1: Sociaal (wijk)team / schakelplein maakt afweging qua complexiteit 

 

Qua complexiteit onderkennen we 3 varianten, namelijk ‘eenvoudig’, ‘gemiddeld’, en ‘complex’. 

Eenvoudige problematiek wordt vanuit de voorliggende voorzieningen en het netwerk opgepakt en 

niet vanuit het maatwerk. Gemiddelde en complexe problematiek vragen wel ondersteuning uit de 

maatwerkvoorziening. Het sociaal (wijk)team / schakelplein maakt een keuze uit ‘gemiddeld’ en 

‘complex’. 

 

Leidend is uiteraard de ondersteuningsvraag van de cliënt en wat er voor nodig is om zijn/haar doelen 

(duurzaam) te behalen. 

 

Als uit het ondersteuningsplan blijkt, dat hiervoor aantoonbaar complexere zorg (bijv. qua ervaring, 

specialisme, expertise, etc.) noodzakelijk is, kan gekozen worden voor ‘complex’. 

 

Factoren die kunnen meewegen zijn: 

 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 problematiek op meerdere levensdomeinen 

 Er is sprake van ernstige financiële problematiek in het huishouden van de inwoner 

 Er is sprake van meerdere personen met problematiek in het huishouden van de inwoners 

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

 

Hoe meer factoren van toepassing zijn, hoe complexer de ondersteuningsvraag. 

 

Stap 2: sociaal (wijk)team / schakelplein kiest intensiteit van het traject 

 

Wanneer de keuze is gemaakt qua complexiteit, wordt vervolgens een afweging gemaakt qua 

intensiteit van de ondersteuning; laag, matig of hoog. Deze afweging wordt uiteraard ook mede op 

basis van het onderliggende zorgplan van de zorgaanbieder gemaakt. Hierover vindt per individueel 

geval afstemming plaats met de zorgaanbieder. 

 

Voorbeelden om intensiteit te duiden: 

Laag: Inwoner heeft gemiddeld 1x per week contact moment met een begeleider nodig/Inwoner heeft 

regelmatig contact met een begeleider, maar veelal telefonisch of bijvoorbeeld via face-time / Inwoner 

neemt deel aan collectieve begeleiding. 

 

Matig: Inwoner heeft gemiddeld vaker dan 2x per week thuis begeleiding nodig, of juist een langere 

tijd begeleiding nodig (bijv. hele dag)/ Inwoner heeft veelvuldig contact met een begeleider (maar 

grotendeels telefonisch, facetime, whats app, etc.), inwoner is (nog) niet in staat om aan collectieve 

begeleiding deel te nemen. 

 

Hoog: Inwoner heeft vrijwel dagelijks ‘live’ en individueel contact nodig met een begeleider. 

Indien een traject met hoge intensiteit toch onvoldoende wordt geacht door de sociaal (wijk)team / 

schakelplein -medewerker kan er een maatwerktraject worden ingezet. 

 

 

 



 

 

Stap 3: sociaal (wijk)team / schakelplein kiest duur van het traject 

 

De duur van het traject wordt bepaald op basis van inschatting van het sociaal (wijk)team / 

schakelplein wanneer een resultaat behaald kan zijn (mede op basis van het onderliggende 

ondersteuningsplan) en/of wanneer het sociaal (wijk)team / schakelplein de cliënt terug wil zien. Ook 

is het mogelijk om een hoog traject in te zetten; maar dan voor een kort termijn, zodat na deze korte 

termijn op basis van een evaluatie een nieuwe afweging gemaakt kan worden. 

 

Handreiking: 

 Resultaat op korte termijn haalbaar; ondersteuningsplan herzien over 3 maanden 

 Resultaat waarschijnlijk snel haalbaar; ondersteuningsplan herzien over 6 maanden 

 Resultaat vergt langere inzet; ondersteuningsplan herzien over 1 jaar 

 Onderhoudsdosis; ondersteuningsplan herzien over 2 jaar 

 Levenslange ondersteuning verwacht; ondersteuningsplan herzien over 5 jaar 


