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Inventariseer
ondersteuningsvragen
Inleiding
Joris woont op woongroep Heersdiep. Hij is autistisch en heeft een licht verstandelijke
beperking. Joris heeft het er steeds vaker over dat hij eigenlijk een eigen appartement wil.
Je merkt tijdens je dienst dat Joris steeds minder vaak in de grote woonkamer te vinden is.
Hij wil meer zijn eigen ding kunnen doen. Is hij wel in de grote woonkamer, dan wordt hij
vaak onrustig als er meerdere cliënten bij zijn. Wanneer de moeder van Joris op bezoek is,
besluit je van het moment gebruik te maken om even met haar en Joris te praten over wat
Joris wil en wat je geobserveerd hebt.

Werkproces
Deze BPV-opdracht hoort bij het werkproces B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen
van de cliënt.

Leerdoelen
Je kunt:
• gesprekken voeren met cliënten
• informatie vragen aan het cliëntsysteem (het sociale systeem van de cliënten)
• gerichte observaties uitvoeren
• diverse informatiebronnen gebruiken om aan informatie te komen
• verkregen informatie analyseren en conclusies trekken
• de ondersteuningsvragen van de cliënten in het team bespreken.

Bronnen
• Cursus Bijdrage leveren aan het ondersteuningsplan
• Training Gesprekstechnieken voor MZ
• Training Gesprekken voeren met cliënten MZ
• Training Gezondheidstoestand vaststellen
• Training Observeren en signaleren.

Planning

Planningsformulier
<

Lees eerst de BPV-opdracht goed door en vul daarna het planningsformulier in. Dit formulier
laat je goedkeuren door je praktijkbegeleider. Als hij/zij akkoord is met je planning, mag je
de opdrachten gaan uitvoeren.

Oefening 1 Maak een groepsprofiel

Hulpvragen signaleren en goed observeren kun je alleen als je de cliënten goed kent en weet
welk gedrag bij hen past. Via het groepsprofiel ga je je verdiepen in de groep cliënten
waarmee je werkt.

4

Inventariseer ondersteuningsvragen



Voorbereiden
• Lees de ondersteuningsplannen van de cliënten.

Uitvoeren
• Beschrijf van elke cliënt:

– het niveau van functioneren (sociaal, cognitief, emotioneel)
– de leeftijd
– het geslacht
– de indeling in zorgprofiel (welke indicatiestelling voor de cliënt van toepassing is)
– welke lichamelijke, geestelijke en verstandelijke handicap(s) er aan de orde is/zijn
– welke communicatiemogelijkheden de cliënt heeft
– wat de huidige ondersteuningsbehoefte is

• Als je de beschrijvingen hebt uitgewerkt, laat je deze aan je BPV-begeleider zien. Samen
kijk je jouw beschrijvingen door en check je of ze kloppen.

Beoordelingscriteria

Groepsprofiel

Je hebt:
• een beschrijving gemaakt van de groep cliënten, waarin je de volgende informatie

over de cliënten verwerkt hebt:

◦ het niveau van functioneren (sociaal, cognitief, emotioneel)

◦ de leeftijd

◦ het geslacht

◦ het zorgprofiel (de indicatie van de cliënt)

◦ lichamelijke, geestelijke en verstandelijke handicaps

◦ communicatiemogelijkheden

◦ huidige ondersteuningsbehoefte
• de beschrijving besproken met je BPV-begeleider.

54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:

5

Inventariseer ondersteuningsvragen



Oefening 2 Levensloop van twee cliënten

Cliënten hebben vaak al veel meegemaakt in hun leven. Om de ondersteuningsvraag van de
cliënt te kunnen omschrijven, is het van groot belang te weten wie de cliënt is en wat diens
levensloop, oftewel biografie, is.

Voorbereiden
• Kies in overleg met je BPV-begeleider twee cliënten van wie je de levensloop kunt

omzetten in een tijdlijn.
• Lees het ondersteuningsplan van de cliënt door met als doel een beeld te krijgen van zijn

of haar levensloop.

Uitvoeren
• Bepaal welke momenten in de levensloop voor de cliënt belangrijk zijn geweest.
• Maak met een tijdlijn inzichtelijk welke belangrijke gebeurtenissen je in de levensloop

hebt kunnen vinden.
• Bespreek de tijdlijn met de cliënt en/of het cliëntsysteem en pas deze eventueel op basis

van het gesprek aan.

Beoordelingscriteria

Tijdlijn

Je hebt:
• van twee cliënten een tijdlijn gemaakt
• op de tijdlijn de belangrijke levensmomenten van de cliënten weergegeven
• de tijdlijn besproken met de cliënten en/of het cliëntsysteem.

54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:

Oefening 3

Werkmodel
Observatieplan
<

Observatie

Niet alle cliënten kunnen verwoorden hoe ze zich voelen en wat ze willen. Sommigen laten
met hun gedrag zien hoe het met ze gaat en dat is niet altijd even makkelijk te begrijpen.
Door goed te observeren ga je de cliënt steeds beter leren kennen.
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Voorbereiden
• Kies in overleg met je BPV-begeleider één cliënt of een situatie/context om te observeren.
• Formuleer in overleg met je BPV-begeleider een doel en passende observatievragen.
• Maak met behulp van werkmodel Observatieplan een observatieplan.

Uitvoeren
• Voer de observatie volgens het observatieplan uit.
• Schrijf het observatieverslag.
• Bespreek het resultaat met je BPV-begeleider.
• Vraag de BPV-begeleider een reflectie te schrijven op het observatieverslag.

Beoordelingscriteria

Observatieplan

Je hebt:
• het observatieplan geschreven volgens de richtlijnen van werkmodel Observatieplan
• het observatieplan besproken met je BPV-begeleider.

54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:

Beoordelingscriteria

Observatieverslag

Je hebt:
• de observatie volgens het observatieplan uitgevoerd
• een observatieverslag geschreven
• in het observatieverslag antwoord gegeven op de observatievraag
• het observatieverslag besproken met je BPV-begeleider.

54321
Beoordeling
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Opmerkingen:

Beoordelaar:

Oefening 4

Werkmodel
STRAK-reflectie
<

Werkmodel
Gedragsobservatie
MZ-B1-K1-W1
<

Eindopdracht Inventariseren van de ondersteuningsbehoefte

Je gaat de ondersteuningsbehoefte van twee cliënten inventariseren.

Voorbereiden
• Overleg met je BPV-begeleider bij welke twee cliënten je de onderstaande items kunt

inventariseren:
– de huidige woonsituatie
– de wensen van de cliënt
– de kansen en mogelijkheden om de eigen verantwoordelijkheid te benutten en in te

zetten
– de geboden en gewenste ondersteuningsbehoefte.

Uitvoeren
• Inventariseer de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen

– van de cliënt door:
– gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te

voeren
– tijdens werkzaamheden met de cliënt om te gaan
– observaties uit te voeren
– diverse informatiebronnen te raadplegen, zoals collega's en schriftelijke informatie

• Schrijf per cliënt twee tot vier ondersteuningsvragen van verschillende (leef)gebieden
zoals die gebruikt worden binnen de BPV-instelling.

• Noteer bij iedere ondersteuningsvraag een onderbouwing. Schrijf deze onderbouwing
op basis van:
– de huidige woonsituatie
– de wensen van de cliënt
– de kansen en mogelijkheden om de eigen verantwoordelijkheid te benutten en in te

zetten
– de ondersteuningsbehoefte

• Bespreek de door jou opgestelde ondersteuningsvragen met het (multidisciplinaire) team
en met de cliënten en/of het cliëntsysteem.

• Vraag je BPV-begeleider tussentijds een keer werkmodel Gedragsobservatie MZ-B1-K1-W1
in te vullen.

• Schrijf ter afsluiting een reflectieverslag op basis van werkmodel STRAK-reflectie.
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Beoordelingscriteria

Rapportage inventarisatie ondersteuningsvragen

Je hebt:
• de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt

geïnventariseerd door:

◦ gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt)
te voeren

◦ tijdens werkzaamheden met de cliënt om te gaan

◦ observaties uit te voeren

◦ diverse informatiebronnen te raadplegen, zoals collega's en schriftelijke informatie
• per cliënt twee tot vier ondersteuningsvragen beschreven
• een onderbouwing van de ondersteuningsvragen geschreven op basis van:

◦ de huidige woonsituatie

◦ de wensen van de cliënt

◦ de kansen en mogelijkheden om de eigen verantwoordelijkheid te benutten en
in te zetten

◦ de geboden en gewenste ondersteuningsbehoefte
• goed Nederlands gebruikt
• de vaktermen op een juiste manier gebruikt
• de lay-out zo vormgegeven dat deze duidelijk en overzichtelijk is.

54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:

Beoordelingscriteria

STRAK-reflectie

Je hebt:
• een STRAK-reflectie geschreven volgens werkmodel STRAK-reflectie
• inzicht in je eigen functioneren.

54321
Beoordeling
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Opmerkingen:

Beoordelaar:

Beoordelingscriteria

Gedragsobservatie

Je hebt:
• je BPV-begeleider gevraagd de gedragsobservatie in te vullen
• je gedragsobservatie bekeken en besproken met je BPV-begeleider.

54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:

Oefening 5 Terugkijken

a. Wat wist je al?

b. Kom jij voor jouw mening uit als de situatie dat vraagt? Noem één voorbeeld.

c. Heb je een goede planning gemaakt? Geef hiervan één voorbeeld.
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d. Hebben jullie als groep goede afspraken gemaakt? Geef één voorbeeld van een goede
afspraak.

Beoordelingscriteria

Terugkijken

Je hebt:
• alle vragen beantwoord
• inzicht in je eigen functioneren.

54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:

Oefening 6 Beoordeling werkproces

Vraag je begeleider om een eindbeoordeling.

Beoordelingscriteria

Aandacht en begrip tonen

• Toont belangstelling voor en betrokkenheid bij de cliënt en naastbetrokkenen.

54321
Beoordeling
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Opmerkingen:

Beoordelaar:

Beoordelingscriteria

Onderzoeken

• Verzamelt actief vanuit diverse bronnen informatie over de cliënt
• Vraagt gericht door bij de cliënt en naastbetrokkenen om een duidelijk beeld te

krijgen van de situatie, mogelijkheden, beperkingen, ondersteuningsvragen, wensen
en verwachtingen van de cliënt en naastbetrokkenen.

54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:

Beoordelingscriteria

Analyseren

• Bepaalt zorgvuldig de relevantie van gegevens.

54321
Beoordeling
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Opmerkingen:

Beoordelaar:
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