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ZZP 3 VG Wonen met begeleiding en verzorging 

Cliëntprofiel 

Gemiddelde scores beperkingen 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Sociale redzaamheid

Psychosociaal/cognitief

ADL

Mobiliteit

Verpleging

Gedragsproblematiek

Aard van de psychiatrische problematiek 

passieve aard

n.v.t.

actieve aard

Aard van het begeleidingsdoel 

Deze cliëntgroep functioneert sociaal beperkt zelfstandig. De cliënten wordt een 

veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving geboden. Het tijdsbesef is 

beperkt. De ondersteuning is gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid bij 

het uitvoeren van taken en op regievoering over het eigen leven. 

Ten aanzien van sociale redzaamheid hebben de cliënten in het algemeen hulp 

nodig. Op het gebied van schriftelijke communicatie en besluitnemings- en 

oplossingsvaardigheden is soms ook overname nodig. Bij het uitvoeren van 

complexere taken is vrijwel altijd overname nodig.  

Met betrekking tot de psychosociale/cognitieve functies hebben de cliënten af en 

toe of vaak hulp, toezicht of sturing nodig. De oriëntatie met betrekking tot ruimte 

en personen is gelegen in de voor de cliënt bekende omgeving en personen. Met 

name ten aanzien van concentratie, geheugen en denken, en ten aanzien van het 

psychosociaal welbevinden is vaak hulp nodig.  

Met betrekking tot ADL hebben cliënten regelmatig behoefte aan toezicht en 

stimulatie. Bij de kleine verzorgingstaken, de persoonlijke zorg voor tanden, haren, 

nagels, huid en bij het wassen kan soms behoefte zijn aan enige hulp.  

Ten aanzien van mobiliteit is doorgaans geen hulp nodig. In de vaste vertrouwde 

omgeving kan de cliënt zich oriënteren. Er kan wel behoefte zijn aan toezicht of 

stimulatie bij het verplaatsen buitenshuis. 

Bij deze cliënten is doorgaans geen sprake van verpleging.

Bij deze cliënten is niet of in geringe mate sprake van gedragsproblematiek en 

psychiatrische problematiek.

De aard van het begeleidingsdoel is doorgaans gericht op stabilisatie of 

ontwikkeling. Dit uit zich in begeleiding gericht op opvoeding en het zo mogelijk 

deelnemen aan het maatschappelijk leven. 

De zorgverlening is voortdurend in de nabijheid te leveren.  

De dominante grondslag voor dit cliëntprofiel is meestal een verstandelijke 

handicap (functiestoornis). 

Stabilisatie

ontwikkelings-

gericht

Begeleiding bij

achteruitgang

Functies en tijd per cliënt per week 

Woonzorg Dagbesteding Behandelaars (BH) Totaaltijd 

Functie BG PV VP 

 ja ja nee 

Indien dagbesteding:  

Gem. aantal dagdelen: 9  

Gem. groepsgrootte: 7 

Bij de zorgverlening zijn 

behandelaars betrokken.  

Exclusief dagbesteding:  

 10,5 tot 13,0 uur 

Inclusief dagbesteding: 

 15,0 tot 18,5 uur 

Verblijfskenmerken 

Setting: beschermd verblijf. 

Nachtdienst: wakende of slapende wacht. 

Leveringsvoorwaarde: voortdurend in de nabijheid. 


