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Vraag en antwoord Verslaglegging en resultaten in Mijn Kwadraad 

Deze lijst van vragen en antwoorden is samengesteld door de projectgroep Verslaglegging en KPI. Vragen zijn gesteld door verschillende medewerkers. 

nr Vraag Antwoord 

1 Hoe kan ik in een 

huisverbod situatie  

correspondentie/specifieke 

notities kwijt die op het 

moment van ontvangen 

niet inzichtelijk kan zijn 

voor de cliënt  

In Regas is sinds eind maart de mogelijkheid toegevoegd om in deze situaties in de casus 2 keer een “Persoonlijke 

werkaantekening” te plaatsen. Externe communicatie kon reeds geplaatst worden in Regas. 

 

NB: Vraag jezelf voor de verwerking van informatie in het dossier af of de betreffende informatie wel in het dossier thuis hoort. 

Wees dus kritisch op welke informatie je een onderdeel laat zijn van het dossier.  

2 In sommige situaties kan ik 

de resultaten niet invullen. 

Bijvoorbeeld: als er wel 

een traject in Mijn 

Kwadraad is aangemaakt 

(na aanmelding) maar er 

heeft geen contact 

plaatsgevonden met de 

cliënt. 

In de situaties dat een casus in Mijn Kwadraad is gestart en de cliënt niet voor een eerste gesprek komt opdagen is invullen van 

de resultaten niet  mogelijk.  

 

Als er reeds wel een beginscore bekend is en er geen vervolgcontact is met de cliënt, dan is de eindscore hetzelfde als de 

beginscore. 

 

Als het invullen van de resultaten niet mogelijk is kan je de volgende scores in Mijn Kwadraad registreren (de resultaten 

worden hiermee in de verantwoording genegeerd): 

- Zelfredzaamheid: Voor de ZRM vul je alle domeinen zowel qua begin- als eindscore “volledig zelfredzaam” in. 

- Participatieladder: De starttrede en eindtrede vul je allebei in op “cliënt heeft betaald werk” 

- Doelrealisatie: Bij beschrijving vul je in “ N.v.t.” en domein “Activiteiten Dagelijks Leven” 

 

We realiseren in Mijn Kwadraad de mogelijkheid om een traject zonder invullen van de resultaten af te sluiten.  Jullie worden 

geïnformeerd zodra dit beschikbaar is. 

3 Het is niet wenselijk dat 

oude afgesloten trajecten 

vanuit de portal van de 

cliënt inzichtelijk blijven 

We halen de oude afgesloten trajecten uit de portal van de cliënt. Jullie worden geïnformeerd wanneer dit is gerealiseerd.  
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4 De zelfredzaamheidsmatrix 

(ZRM) is een 

meetinstrument en een 

methodiek. Hoe wordt 

binnen Kwadraad de ZRM  

gebruikt? 

We gebruiken resultaatmeting  om de opbrengst van ons werk zichtbaar maken (resultaten, outcome).  

Binnen Kwadraad hebben we afgesproken dat we voor wat betreft de ZRM  in ieder geval het onderdeel meetinstrument 

gebruiken. Daarvoor is de ZRM geschikt. Als professional kun je de ZRM redelijk ‘intuïtief’ invullen. Het instrument is geschikt 

om in te laten vullen samen met de cliënt.  

De ZRM als meetinstrument aan het begin en op het eind van het traject, geven inzicht in de veranderingen die de cliënt heeft 

doorgemaakt. 

Door de werkbegeleiding worden workshops georganiseerd hoe de ZRM te gebruiken. 

5 In hoeverre is de ZRM te 

gebruiken voor jongeren 

jonger dan 18 en ouderen 

ouder dan 65. 

Met de ZRM gebruiken we als meetinstrument om de opbrengst – vooruitgang van ons werk zichtbaar te maken. Uitgangspunt 

in het gebruik is dat de professional op een intuïtieve manier in samenspraak met de cliënt  de ZRM invullen. De ZRM kan op 

deze manier ook gebruikt worden voor jongeren (-18) en ouderen (+65).  

 

We realiseren in Mijn Kwadraad de mogelijkheid om een traject zonder invullen van de resultaten af te sluiten.  Jullie worden 

geïnformeerd zodra dit beschikbaar is. 

6 Groepswerk en Mijn 

Kwadraad  

Vanuit een tweede casus in Regas is het niet mogelijk een tweede casus in Mijn Kwadraad (MK) kan starten; hij zal dan vragen 

de lopende casus (van je collega) af te sluiten. 

 

Op dit moment is er geen elegante oplossing om dit probleem op te lossen. Regas en Mijn Kwadraad hebben een ander 

uitgangspunt: In Regas kan één cliënt meerdere casussen tegelijkertijd hebben; in Mijn Kwadraad heeft iedere cliënt op ieder 

moment één actieve casus. 

 

1. Omdat Regas nodig is om te kunnen verantwoorden, moet je hier een casus aanmaken. Deze tweede Regas casus kan 

niet via de coachingsregistratie aan Mijn Kwadraad gekoppeld worden 

2. Je collega – die al de Mijn Kwadraad casus heeft – koppelt je via “Toevoegen of verwijderen hulpverleners” aan de 

casus. Je ziet deze casus dan in het overzicht “Casussen” in Mijn Kwadraad.  
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3. Via Mijn Caseload overzicht kan je naar de casus in Regas navigeren.  

4. Om naar de casus in Mijn Kwadraad te gaan, moet je eerst op ‘Mijn Kwadraad’  klikken bij Mijn Caseload en vervolgens 

– in Mijn Kwadraad – op casussen klikken (je kan in deze situatie via Mijn Caseload dus niet rechtstreeks naar de casus 

in Mijn Kwadraad) 
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5. De casus waarin je de rol van ‘hulpverlener’ (en dus niet casusbeheerder) hebt herken je doordat deze niet vetgedrukt 

zijn. Hieronder ben ik hulpverlener voor Tinus de Tester 
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6. Je geregistreerde tijd in Mijn Kwadraad wordt teruggeschreven naar de ‘verkeerde’  casus in Regas. Dit kunnen 

voorlopig niet oplossen. In de verdere ontwikkeling nemen we melding mee 

7. Bij het afsluiten van de hulpverlening zijn er 2 varianten 

a. Als je collega klaar is met de begeleiding van de cliënt, terwijl jij deze nog wel begeleid dan sluit je collega 

alleen de casus in Regas af en werk jij door in MK tot ook jij klaar bent. Hierna sluit je de casus in Regas en in 

Mijn Kwadraad af 

b. Als jij eerder klaar bent met de begeleiding van de cliënt sluit je de casus in Regas af, zoals je gewend bent. Je 

collega verwijdert je uit de lijst met toegevoegde hulpverleners 
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