Voorbeeld persoonlijk dossier leefwensen

PERSOONLIJK DOSSIER
Naam:
Leeftijd:
Woning:
Datum:

voorbeelddossier

In dit persoonlijke dossier worden de individuele leefwensen van naam cliënt
gepresenteerd. Het dossier behoort tot het leefwensenonderzoek dat Ipso Facto in opdracht
van instelling heeft uitgevoerd. In dit dossier komen de volgende onderwerpen aan de orde:

onderwerpen:
Kenmerken van de cliënt
Woning

Dagbesteding
Vrije tijd en interesses
Tot slot
Bij het leefwensenonderzoek zijn zowel de cliënt (indien mogelijk), de
cliëntvertegenwoordigers als de cliëntvertegenwoordiger betrokken. Alle partijen is
gevraagd naar de wensen van de cliënt met betrekking tot wonen en welzijn. Van de
begeleiders en de vertegenwoordigers is gevraagd om denkend vanuit de cliënt aan te
geven wat de cliënt leuk en prettig vindt. Door de visie van de partijen naast elkaar te
leggen wordt een meerdimensionaal beeld gegeven van de leefwensen van de cliënt.
Aan dit onderzoek is meegewerkt door:
De persoonlijk begeleider:
De cliëntvertegenwoordiger:
De cliënt:

ja/nee
ja/nee
ja/nee

De persoonlijk begeleider heeft de meest uitgebreide vragenlijst beantwoord. Zijn/haar
antwoorden dienen meestal als basis voor de beschrijving van de resultaten, waar mogelijk
aangevuld met antwoorden van de cliëntvertegenwoordiger en cliënt zelf.
Indien dezelfde vraag aan meerdere betrokkenen is gesteld wordt weergegeven van wie
welk antwoord afkomstig is (persoonlijk begeleider, cliëntvertegenwoordiger of cliënt).
Indien niet is aangegeven van wie het antwoord afkomstig is, dan gaat het om een
antwoord van de persoonlijk begeleider.
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Kenmerken van de cliënt
Bij dit thema wordt de informatie over de beperkingen en vaardigheden van de cliënt
gepresenteerd. De informatie is met name verstrekt door de persoonlijk begeleider.
1. Verstandelijke beperking
Gradatie van de verstandelijke
beperking:



ernstig verstandelijk beperkt

Geestelijke/mentale problematiek:




gedragsstoornissen
autisme
de cliënt heeft alleen contact met familie en/of
begeleiders

Sociale contact met anderen:



2. Lichamelijke beperking en mobiliteit




lichte motorische beperking
gehoorproblemen
de cliënt kan zichzelf verplaatsen (eventueel met
hulpmiddelen) maar heeft toezicht/begeleiding nodig

Zelfstandig verplaatsen buitenshuis:



altijd met begeleiding

Gebruik van hulpmiddelen:



rolstoel voor buiten

Verwachting m.b.t. vermogen zich
te kunnen verplaatsen (binnen 3
jaar)



geen achteruitgang verwacht







aan activiteiten in clubs en verenigingen voor mensen
zonder een verstandelijke beperking deelnemen
deelnemen aan verkeer (verkeersveilig)
vrijetijdsbesteding buitenshuis (naar sport, theater, café
etc. gaan)
naar algemene voorzieningen gaan
gebruik maken van openbaar vervoer
de dag indelen

Vaardigheden die de cliënt zelf kan/
er is geen hulp van een ander nodig:



gebruikmaken van het toilet

Anders:



omgaan met geld

Anders, namelijk:



de cliënt kan omgaan met een budget (zakgeld)

Lichamelijke problematiek:
Zelfstandig verplaatsen binnenshuis:

3. Persoonlijke Vaardigheden
Vaardigheden waar de cliënt veel
hulp bij nodig heeft (niet
zelfstandig):




Vaardigheden die de cliënt zelf kan,
maar iemand anders moet toezien of
stimuleren:
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4. Hulpbehoefte en welbevinden
Wat voor type begeleiding heeft de
cliënt nodig:
Wat voor type beleiding vindt de
zelf cliënt fijn:



altijd begeleiding in de buurt



ik vind het fijn als er altijd overdag groepsleiding is in de
woning
ik vind het fijn als er ’s nachts iemand in de woning is
die op mij let



De 3 belangrijkste aspecten voor het
welbevinden van de cliënt?
persoonlijk begeleider





cliëntvertegenwoordiger





volgens

bekenden
rust
privacy
bekenden
rust
veiligheid

5. Opmerkingen over functioneren cliënt
Persoonlijk begeleider

-

Cliëntvertegenwoordiger

-

Cliënt

-
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Woning
Bij dit thema wordt ingegaan op de wensen en behoeften van de cliënt met betrekking tot
de woning, woonomgeving en de huisgenoten. De informatie is afkomstig van zowel de
begeleider, wettelijk vertegenwoordiger als de cliënt zelf.
1. Woonvorm


groepswoning met kamer

persoonlijk begeleider



hoge mate van bescherming

cliëntvertegenwoordiger



hoge mate van bescherming

persoonlijk begeleider



wonen in een groep

cliëntvertegenwoordiger



wonen in een groep

cliënt



wonen in een groep



geen specifieke eisen aan woning

persoonlijk begeleider




cliëntvertegenwoordiger





ontmoetingsruimte
tuin
ruimte om te loungen/rusten
ontmoetingsruimte
tuin

De huidige woonvorm van de cliënt
Mate van bescherming die cliënt
nodig heeft
volgens
De gewenste woonvorm

volgens

2. Kenmerken van de woning
Vereisten aan de inrichting van de
woning i.v.m. de beperking
De gewenste faciliteiten in de
woning

volgens

De activiteiten die de cliënt op de
eigen kamer moet kunnen doen

volgens

persoonlijk begeleider






cliëntvertegenwoordiger






cliënt






muziek luisteren
lezen
bezoek ontvangen
zomaar op de kamer zitten
tv kijken
muziek luisteren
bezoek ontvangen
zomaar op de kamer zitten
muziek luisteren
lezen
bezoek ontvangen
zomaar op de kamer zitten

opmerkingen cliënt



leest niet, maar bladert in boekjes (interviewer)
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3. Kenmerken van de woonomgeving
Voorkeur woonplaats
volgens cliëntvertegenwoordiger
De gewenste faciliteiten in de
woning

volgens



huidige woonplaats

persoonlijk begeleider



verkeersluw

cliëntvertegenwoordiger




landelijk
verkeersluw

cliënt



in een dorp

persoonlijk begeleider





cliëntvertegenwoordiger





zwembad
wandel/fietsgelegenheid
park
wandel/fietsgelegenheid
kinderboerderij
parkeergelegenheid

gewenste faciliteiten woonomgeving

volgens

4. Kenmerken van de groep/huisgenoten
Huidig aantal huisgenoten



met 6 huisgenoten

persoonlijk begeleider



4-5 huisgenoten

cliëntvertegenwoordiger



4-5 huisgenoten

cliënt



5-6 huisgenoten

opmerking client



niet al te grote groep



cliënten zonder agressie



Voorkeur voor aantal huisgenoten

volgens

Gewenste eigenschappen
huisgenoten
persoonlijk begeleider

cliënt




rustig in gedrag en stemgeluid, verschillend geslacht,
zelfde leeftijdsgroep
rustige mensen
jonge bewoners

opmerking client



-

persoonlijk begeleider



Deborah en Rachid

cliëntvertegenwoordiger



hij kent Deborah en Rachid al heel lang en dat gaat goed

cliënt



Deborah en rachid



wijst geen huisgenoten aan en noemt er geen

cliëntvertegenwoordiger
volgens

Huisgenoten met wie de cliënt graag
wil (blijven) samenwonen

volgens

Huisgenoten met wie de cliënt niet
graag wil (blijven) samenwonen

volgens cliënt
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5. Huishoudelijke taken
De cliënt kan alleen in beleving
betrokken worden bij de volgende
huishouidelijke taken:
persoonlijk begeleider



koken

cliëntvertegenwoordiger





koken
schoonmaken
tuinieren

persoonlijk begeleider







cliëntvertegenwoordiger






schoonmaken
tuinieren
boodschappen doen
dieren verzorgen
de was doen
dieren verzorgen
boodschappen doen
de was doen
bakken

volgens

De cliënt kan alleen assisteren bij
de volgende huishouidelijke taken:

volgens

De cliënt kan de volgende
huishouidelijke taken zelf uitvoeren:
persoonlijk begeleider





cliëntvertegenwoordiger




volgens

opruimen
afwassen
bakken
afwassen
opruimen

6. Opmerkingen over wonen/de woning/huisgenoten
Persoonlijk begeleider

-

Cliëntvertegenwoordiger

-

Cliënt

-
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Dagbesteding/werk
Bij dit thema wordt ingegaan op de wensen en behoeften van de cliënt met betrekking tot
de dagbesteding of werk. De informatie is afkomstig van zowel de begeleider, wettelijk
vertegenwoordiger als de cliënt zelf.
1. Kenmerken van de huidige dagbesteding/werksituatie
Huidige vorm van
dagbesteding/werk

volgens

persoonlijk begeleider



dagbesteding op het terrein

cliëntvertegenwoordiger



dagbesteding

cliënt



dagbesteding op het terrein

persoonlijk begeleider
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cliëntvertegenwoordiger



9

persoonlijk begeleider



juiste hoeveelheid

cliëntvertegenwoordiger



juiste hoeveelheid

cliënt



juiste hoeveelheid

Aantal dagdelen dat cliënt
dagbesteding heeft
volgens
Oordeel over hoeveelheid
dagbesteding huidige situatie

volgens

2. Gewenste veranderingen dagbesteding/werksituatie
Gewenste veranderingen
dagbesteding/werk

volgens

persoonlijk begeleider



meer individuele activititen

cliëntvertegenwoordiger



-

cliënt




meer individuele activiteiten
meer begeleiding
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3. Kenmerken van de gewenste dagbesteding/werksituatie
Gewenste vorm dagbesteding werk
persoonlijk begeleider



dagbestedingscentrum

cliëntvertegenwoordiger



dagbestedingscentrum

persoonlijk begeleider





cliënt





bewegingsactiviteiten
dingen ervaren
geprikkeld worden
bewegingsactiviteiten
dingen ervaren
ontspanning

volgens
Gewenste (soort) activiteiten

volgens

opmerkingen cliënt

-

Gewenste kenmerken dagbesteding
persoonlijk begeleider





cliëntvertegenwoordiger






structuur
prikkelarm
binnen en buiten
afwisselend
vaste structuur
prikkelarm
zowel binnen als buiten

persoonlijk begeleider



kleine groep (cliënt en 3-5 anderen)

cliëntvertegenwoordiger



kleine groep (cliënt en 3-5 anderen)

volgens

Gewenste groepsgrootte
volgens

4. Opmerkingen over dagbesteding
Persoonlijk begeleider

-

Cliëntvertegenwoordiger

duidelijke structuur en rust op de groep

Cliënt

-

8

Voorbeeld persoonlijk dossier leefwensen

Vrije tijd en interesses
Bij het thema vrije tijd zijn vragen gesteld over de manier waarop de cliënt zijn/haar vrije
tijd kan en wil invullen en welke ondersteuning daarbij gewenst is. De informatie is
afkomstig van zowel de begeleider, wettelijk vertegenwoordiger als de cliënt zelf.
1. Randvoorwaarden m.b.t. vrijetijdsbesteding
Gewenste vorm van
vrijetijdsbesteding
volgens

persoonlijk begeleider



intern

cliëntvertegenwoordiger



intern

persoonlijk begeleider



bij alle activiteiten

cliëntvertegenwoordiger



bij alle activiteiten

persoonlijk begeleider



's avonds

cliëntvertegenwoordiger




's avonds
in het weekend



maximaal €10 per maand

persoonlijk begeleider





cliënt




sociale contacten onderhouden
individuele activiteiten
uitgaan en uitstapjes
boekjes lezen
tv kijken

Behoefte aan begeleiding bij
vrijetijdsactiviteiten
volgens

Gewenste moment van
vrijetijdsbesteding
volgens

Maximale eigen bijdrage voor
vrijetijdsactiviteiten

volgens

cliëntvertegenwoordiger

2. Gewenste activiteiten vrije tijd
Gewenste activiteiten

volgens

Gewenste veranderingen
persoonlijk begeleider




cliëntvertegenwoordiger






volgens

meer activiteiten buiten de woning,
meer begeleiding
meer activiteiten in de woning
meer activiteiten buiten de woning,
meer begeleiding
meer aanbod van activiteiten

3. Opmerkingen over vrijetijdsbesteding
Persoonlijk begeleider

-

Cliëntvertegenwoordiger

in het weekend te weinig begeleiding om buiten iets te
ondernemen

Cliënt

-
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Tot slot
In het laatste onderdeel van de vragenlijst is gevraagd naar eventuele wensen die de cliënt,
de cliëntvertegenwoordiger en/of de persoonlijk begeleider het afgelopen jaar hebben geuit
met betrekking tot het wonen van de cliënt.
1. Wensen en opmerkingen van cliënt
wensen die cliënt afgelopen jaar
heeft geuit m.b.t. wonen

volgens

persoonlijk begeleider



nee

cliëntvertegenwoordiger



-

cliënt



-

2. Wensen en opmerkingen familie en vertegenwoordigers
wensen die familie of cliëntvertegenwoordigers afgelopen jaar
hebben geuit m.b.t. wonen
persoonlijk begeleider



een tuin met toezicht vanuit de woning

cliëntvertegenwoordiger



een tuin

volgens

3. Wensen en opmerkingen begeleiders
wensen die begeleiders afgelopen
jaar hebben geuit m.b.t. wonen
volgens

persoonlijk begeleider



een tuin met toezicht vanuit de woning



hij laat in beperkte mate weten wat hij leuk vindt



rustige woonomgeving

4. Verloop van het interview
Korte weergave van het verloop van
het interview met de cliënt:
Onderwerpen of wensen die het
belangrijkst zijn voor de bewoner:
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