
Teksten uitleg KPI cliënten 

 

Zelfredzaamheidsmatrix 

Wij houden samen met jou bij welke resultaten onze begeleiding voor jou oplevert.  We 
scoren de resultaten transparant en gezamenlijk. Dat betekent dat zowel jij als de 
hulpverlener van Kwadraad resultaten kunt scoren. We adviseren je om de resultaten in 
overleg met de hulpverlener van Kwadraad in te vullen. Let op: een eenmaal ingevuld 
resultaat kan niet meer worden gewijzigd.   
 

Wat verstaan we onder zelfredzaamheid 

Met zelfredzaamheid wordt bedoeld: in hoeverre kun jij jouw dagelijkse zaken goed doen en 
regelen? Deze “dagelijkse levensverrichtingen” zijn verdeeld in onderwerpen, die 
“domeinen” genoemd worden. In de zelfredzaamheidmatrix kun je voor al deze elf domeinen 
aangeven hoe zelfredzaam je bent.  
 
 

Hoe de zelfredzaamheidsmatrix in te vullen 

De zelfredzaamheidsmatrix wordt twee keer ingevuld: bij start van de begeleiding en bij de 
afsluiting. Zo kunnen we op een eenvoudige manier vaststellen of er vooruitgang is ervaren. 
Als de zelfredzaamheidsmatrix op je overzicht niet is ingevuld dan kleurt de knop rood. Als 
de zelfredzaamheidsmatrix aan de start is ingevuld dan kleurt deze geel. Is de 
zelfredzaamheidsmatrix 2 x ingevuld dan kleurt deze groen. 
We adviseren de zelfredzaamheidsmatrix in overleg met je hulpverlener in te vullen.  
 
 

Meer informatie over de zelfredzaamheidsmatrix 

http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/zrm.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/zrm.aspx


Participatieladder 

 
Wij houden samen met jou bij welke resultaten onze begeleiding voor jou oplevert.  We 
scoren de resultaten transparant en gezamenlijk. Dat betekent dat zowel jij als de 
hulpverlener van Kwadraad resultaten kunt scoren. We adviseren je om de resultaten in 
overleg met de hulpverlener van Kwadraad in te vullen. Let op: een eenmaal ingevuld 
resultaat kan niet meer worden gewijzigd.   
 

Wat verstaan we onder participatie 

Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijk leven. De participatieladder die 
Kwadraad gebruikt richt zich op werk en maatschappelijke participatie. 
 

Wat is de participatieladder 

De participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre je vindt 
dat je meedoet in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden; van geïsoleerd 
tot betaald werk.  
 
Hoe  de participatieladder  in te vullen 
Participatieladder wordt twee keer ingevuld: bij start van de begeleiding en bij de afsluiting. 
Zo kunnen we op een eenvoudige manier vaststellen of er vooruitgang is ervaren. Als de 
participatieladder nog niet is ingevuld  dan kleurt de knop rood. Als de participatieladder aan 
de start is ingevuld dan kleurt deze geel. Is de participatieladder zowel bij start als bij 
afsluiting ingevuld dan kleurt deze groen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doelrealisatie 

 
Wij houden samen met jou bij welke resultaten onze begeleiding voor jou oplevert.  We 
scoren de resultaten transparant en gezamenlijk. Dat betekent dat zowel jij als de 
hulpverlener van Kwadraad resultaten kunt scoren. We adviseren je om de resultaten in 
overleg met de hulpverlener van Kwadraad in te vullen. Let op: een eenmaal ingevuld 
resultaat kan niet meer worden gewijzigd.   
 

Doelen 

Een doel is een gewenste situatie, iets dat je wilt bereiken. Het is belangrijk dat de doelen 

die door jou samen met je hulpverlener worden gesteld haalbaar, duidelijk en concreet zijn. 

 

Doelrealisatie 

In de begeleiding werken we aan het behalen van tenminste één doel. De doelen kunnen 
door jou en je hulpverlener worden ingevuld. We adviseren de doelen in samenspraak met je 
hulpverlener te stellen. Doelen kunnen tussentijds toegevoegd en verwijderd worden. Wel 
moet er tenminste één doel ingevuld zijn. 
 

Hoe doelrealisatie in te vullen 

In het tekstvlak bij “doel” kun je in je eigen woorden je doel opschrijven. Vervolgens wordt je 
gevraagd om het doel in een categorie te plaatsen. Het doel wordt opgeslagen als je op de 
knop “vastleggen” klikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


