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Over dit project
Inleiding
Aan een project werk je vaak met meerdere mensen gedurende een langere periode. Je
werkt met meerdere personen aan een project omdat het vaak niet mogelijk is om alles
alleen uit te voeren. Aan dit project werk je in een projectgroep. De projectgroep bestaat
uit twee personen.

Begeleiding bij geldbeheer.

Leerdoelen
• Je kunt de problemen omschrijven waar oudere psychiatrische cliënten en psychiatrische

cliënten met een chronische ziekte bij participatie tegenaan lopen.
• Je kunt beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van participatie benoemen.
• Je kunt omschrijven waar oudere psychiatrische cliënten en psychiatrische cliënten met

een chronische ziekte bij participatie mee geholpen kunnen worden.
• Je kunt met behulp van de Zelfredzaamheid-Matrix de mate van zelfredzaamheid van

een cliënt beoordelen.
• Je kunt de situatie analyseren.
• Je kunt oudere psychiatrische cliënten begeleiden bij hun zelf- en samenredzaamheid.
• Je kunt psychiatrische cliënten met een chronische ziekte begeleiden bij hun zelf- en

samenredzaamheid.
• Je kunt een ondersteuningsplan maken.
• Je kunt de cliënt helpen om de eigen kracht en eigen regie te vergroten.
• Je kunt het ondersteuningsplan op een voor de cliënt aansprekende wijze aan hem

presenteren waarbij je rekening houdt met de achtergrond van de cliënt.
• Je kunt begeleiders van oudere psychiatrische cliënten of psychiatrische cliënten met

een chronische ziekte informatie bieden over begeleiding en ondersteuning bij
zelfredzaamheid.
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