
Afwegingskader voor overdracht cliënten aan buurtteam of 

aanvullende individuele ondersteuning 

 

Definities:  

 

Buurtteam  

Het buurtteam biedt zowel kort- als langdurige ondersteuning. Deze ondersteuning kan 

net als nu gewoon bij de cliënten thuis geboden worden. Als het wenselijk en passend is 

kan de ondersteuning ook op een andere locatie (bijvoorbeeld een buurtteam locatie) 

geboden worden. De buurtteams bedienen straks ongeveer 80% van de huidige cliënten 

ambulante ondersteuning. Als de cliënt specifieke specialistische zorg nodig heeft, kan de 

voorziening Aanvullende individuele ondersteuning of Begeleid Thuis worden ingezet. De 

toegang tot deze voorzieningen verloopt altijd via het buurtteam.  

 

Aanvullende Individuele Ondersteuning (AIO)  

Aanvullende individuele ondersteuning is een aanvullende voorziening op de buurtteams 
die wordt ingekocht voor de meest kwetsbare groep met heel specifieke specialistische 
ondersteuningsvragen.  

 

Begeleid Thuis  

Begeleid Thuis is evenals AIO een aanvullende voorziening op de buurtteams die wordt 

ingekocht voor de meest kwetsbare groep met heel specifieke specialistische 

ondersteuningsvragen. Het verschil is dat Begeleid Thuis met name op (O)GGZ-cliënten 

gericht is. 

 

Om de afweging te maken of iemand thuishoort bij een buurtteam of aanvullende 

individuele ondersteuning nodig heeft, ontwikkelen we een afwegingskader. Het 

afwegingskader beschrijft verschillende situaties en overwegingen die erop duiden dat een 

persoon begeleid kan worden door het buurtteam.  

 

Leeswijzer 

Bij het toepassen van het afwegingskader is het goed om de volgende punten in het 

achterhoofd te houden: 

- Het kader is bedoeld ter ondersteuning: gebruik in eerste plaats altijd je eigen 

kennis van de persoon om te bedenken wat hij/zij nodig heeft aan begeleiding.  

- Wanneer je één of meer van de vragen met 'nee' beantwoordt, betekent dit niet 

dat iemand niet past bij een buurtteam. Het gaat om het totaalplaatje. 

- Het uitgangspunt is dat van de huidige cliëntengroep ongeveer 80% begeleid kan 

worden vanuit het buurtteam. Dit betekent dat bij het maken van een afweging 

gewerkt kan worden vanuit de gedachte dat de grootste groep cliënten naar het 

buurtteam gaat. Voor de cliënten waarover twijfel bestaat  kan dit afwegingskader 

ingezet worden. 

- Het kader is niet vaststaand, maar bedoelt om te gebruiken als hulpmiddel en 

verder aan te scherpen a.d.h.v. de ervaring die wordt opgedaan in de praktijk. 

 

Welke cliënten gaan niet naar het Buurtteam 

In principe zijn cliënten waarvoor het buurtteam niet de passende ondersteuning kan 

bieden maar aanvullende individuele ondersteuning nodig hebben, cliënten met complexe 

problematiek waarvoor in de begeleiding specifieke expertise vereist is. 

 

Afwegingskader  

Om cliënten waarover twijfel bestaat te bespreken, kunnen de onderstaande vragen 

gebruikt worden om een beeld te krijgen of een cliënt bij het buurtteam past. Wanneer 



het grootste gedeelte van de vragen met ‘ja’ beantwoord kan worden, zou het buurtteam 

de passende ondersteuning kunnen bieden aan de cliënt.   

 

Thema: Functioneren en (mentale) Gezondheid 

- Ervaart de client geen (ernstige) beperkingen in het vermogen om te 

communiceren a.g.v. functiebeperkingen of een aandoening? 

- Is er geen sprake van comorbiditeit, suïcidale gedachten/neigingen of agressie 

problematiek wat niet opgevangen kan worden door een generalist? 

- Zijn de crisismomenten van de cliënt op te vangen door een generalist? 

- Kan de cliënt de hulpvraag uitstellen? 

- Heeft de cliënt in voldoende mate zelfinzicht in eigen hulpvraag/situatie? 

- Heeft de cliënt in voldoende mate zelfregie? 

- Is de cliënt in voldoende mate zelfredzaam? 

 

Thema: Benodigde begeleiding 

- Blijft de cliënt zich ontwikkelen met een lage begeleidingsgraad? 

- Heeft de client geen toenemend verlies van regie a.g.v. een progressieve 

aandoening?   

- Is de cliënt in voldoende mate gemotiveerd en afspraakgetrouw? 

- Kan de cliënt zonder intensieve, specialistische begeleiding aan de slag met zijn 

vragen op meerdere levensgebieden? 

- Kan de cliënt zonder intensieve begeleiding in combinatie met behandeling een 

verandering in het leven tot stand brengen? 

- Beschikt de cliënt over een (in)formeel steunend netwerk wat zorg op zich neemt?  

- Heeft de cliënt geen vergaande bemoeizorg nodig? 

- Is er geen sprake van (dreigende) overlast of onveilige situaties die structurele, 

intensieve aandacht vragen? 

- Is er geen sprake van ernstige verwaarlozing (van zelfzorg)? 

- Is er geen sprake van afhankelijkheid bij alle ADL-handelingen?    

- Is de cliënt klaar met zijn begeleidingstraject vanuit de WLZ, BW en/of justitie? 

 

Thema: Wonen 

- Is er geen sprake van intermediaire verhuur? Oftewel: woont de cliënt zelfstandig 

(zonder 24 uur toezicht) in een woning met een eigen huurcontract? (m.u.v. 

bewoning via Onder de Pannen project) 

 

Is er nog steeds sprake van twijfel? 

Wanneer er nog steeds twijfel bestaat of het buurtteam de passende ondersteuning kan 

bieden aan de cliënt, kunt u contact opnemen met de buurtteamorganisatie om te sparren 

of de cliënt aanvullende individuele ondersteuning nodig heeft. Vanaf 1 januari 2021 wordt 

daarvoor een contactpersoon aangesteld.  

 

 


