Participatiematrix
Naam cliënt

: ___________________________

Naam begeleider

: ___________________________

Datum

: ___________________________

Domein

Acute problematiek

Niet zelfredzaam

Beperkt zelfredzaam

Huisvesting

☐ Dakloos en/of
nachtopvang

☐ Geen geschikte
huisvesting

☐ Veilige stabiele plek
om te wonen maar
voldoet niet aan alle
wensen

Dagbesteding
(maatschappelijk
participeren)

☐ Geen
mogelijkheden,
bezig met overleven

Geestelijke gezondheid

☐ Is een gevaar voor
zichzelf, het leven is
zwaar vanwege
psychische
problemen
☐ Geen inkomen,
hoge en groeiende
schulden

☐ Leeft geïsoleerd,
vind het moeilijk om
mee te doen in de
maatschappij
☐ Heeft moeite in het
dagelijks leven te
functioneren

☐ Geen of
onvoldoende
vaardigheden om
mee te doen
☐ Heeft wel problemen
maar deze zijn mild

☐ Onvoldoende
inkomen, geeft te
makkelijk geld uit en
schulden groeien

☐ Basis inkomen,
schulden zijn onder
controle heeft
inkomensbeheer
en/of bewindvoering
☐ Handelt post /
administratie
gedeeltelijk zelf af

Financiën

Administratie / post /
telefoon

☐ Heeft achterstallige
post / administratie

☐ Post / administratie/
telefoneren kan niet
zelfstandig gedaan
worden

Participatiematrix

Voldoende
zelfredzaam
☐ Veilige huisvesting
met een regulier
contract maar
afhankelijk van
anderen
☐ Heeft dagbesteding
maar kan beter als
de voorwaarden
beter zijn
☐ Minimale problemen
die bekend zijn en
waar de cliënt mee
om kan gaan

Volledig zelfredzaam

☐ Heeft voldoende
inkomen beheert
zijn of haar financiën
zelf

☐ Ruim voldoende
inkomsten en goed
financieel beheer, is
in staat te sparen

☐ Handelt post /
administratie zelf af,
enige toezicht nodig

☐ Handelt post /
administratie /
telefoontjes zelf
correct af

☐ Veilige huisvesting
met een regulier
contract

☐ Is actief in de
maatschappij

☐ Geen of bijna nooit
problemen, hooguit
dagelijkse zorgen
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Mantelzorg

Vrijetijd / sociaal
netwerk

☐ Geen steun van
familie (te) weinig
contacten
☐ Heeft
problematische
vriendschappen

Verslaving incl. gamen

☐ Ernstig verslaafd

Zelfverzorging
(dagelijkse activiteiten)

☐ Zorgt erg slecht
voor zichzelf

Werk betaald of
onbetaald

☐ Werkloos, geen of
onvoldoende
uitkering

Justitie

☐ Elke maand contact
met politie/ justitie
ook over lopende
zaken
☐ Heeft direct
medische aandacht
nodig

Lichamelijke
gezondheid

☐ Familie kunnen
geen hulp bieden

☐ Soms ondersteuning
door familie

☐ Voldoende steun
door familie

☐ Gezond netwerk van
familie

☐ Heeft
vriendschappen die
wel problemen
opleveren
☐ Gebruik zorgt er
voor dat “mee doen”
niet of zeer moeilijk
is

☐ Heeft geen of te
weinig vrienden,
maar wil wel
vrienden
☐ Gebruik zorgt voor
sociale, emotionele
en problemen op het
werk

☐ Heeft geen/ weinig
vrienden, maar vindt
dat prima

☐ Heeft voldoende /
goede
vriendschappen

☐ Gebruikt wel maar
heeft geen
problemen

☐ Ernstige problemen
met eten, wassen,
aankleden en/of
toiletgang
☐ Werkt als vrijwilliger
maar vindt het geen
goede werkplek

☐ Bijna alles lukt maar
een of meer zaken
lukt niet

☐ Alle basis behoeften
zijn geregeld, kan
wel slordig of slecht
georganiseerd zijn
☐ Heeft een baan
maar vindt het werk
onaantrekkelijk

☐ Geen gebruik /
misbruik van
middelen en het
aantal uren achter
de computer is
minder dan 4 uur
per dag
☐ Functioneert goed
op alle gebieden

☐ Jaarlijks contact met
politie/ justitie ook
over lopende zaken
☐ Heeft chronische
klachten, maar
ontwijkt behandeling

☐ Werkt zo nu en dan
op afroep mede
daardoor
onvoldoende
inkomen
☐ Eens per jaar
contact met politie

☐ Een chronische
aandoening die
wordt behandeld,
bezoekt niet
regelmatig de arts.
Heeft een lichte
beperking.
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☐ Werkt op een leuke
plek met voldoende
inkomen

☐ Minder dan een keer
per jaar contact met
politie

☐ Geen contact met
politie ook geen
strafblad

☐ Heeft een
chronische
aandoening, gaat
altijd op tijd naar de
behandelaar

☐ Geen medische
problemen
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Huiselijke relaties

☐ Huiselijk geweld,
kindermishandeling,
verwaarlozing

☐ Medebewoners
gaan niet goed met
elkaar om

Liefdesrelaties

☐ Heeft een
problematische
liefdesrelatie

☐ Heeft een relatie die
wel problemen
oplevert

☐ Medebewoners
gaan niet goed met
elkaar om maar
willen hun gedrag
verbeteren
☐ Heeft geen relatie,
maar wil een relatie
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☐ Geen relationele
problemen met
huisgenoten/ of
woont alleen

☐ Goede onderlinge
relatie met
medebewoners

☐ Heeft geen relatie,
maar vindt dat prima

☐ Heeft een goede
liefdesrelatie
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