
Naam:

BSN:

Geboortedatum:

Adres:

Telefoon: 

E-mail:

 Besluit: 
 Sub-segment (ondersteuning), zorg- 
 aanbieder, periode

Evaluatiemoment:
1e 2e 3e, enz. en datum

Wie heeft de evaluatie geschreven: zorgaanbieder en cliënt / zorgaanbieder

Ondertekening evaluatieverslag: 

Voortgang resultaat 1* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toelichting:
  Wat maakt dat het resultaat deels/
niet behaald is?

Voortgang resultaat 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toelichting:
  Wat maakt dat het resultaat deels/
niet behaald is?

Voortgang resultaat 3* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toelichting:
  Wat maakt dat het resultaat deels/
niet behaald is?

 Sociaal domein
achterhoek

Regionaal format evaluatiecriteria

  *1 = niet behaald      5/6 = deels behaald      10 = volledig behaald 



  Hoe is er gewerkt aan het resultaat: 
	 •		Wat	heeft	de	cliënt	zelf	 

ondernomen om de resul- 
taten te behalen?

	 •		Wat	heeft	het	netwerk	op	 
kunnen	pakken	met	de	cliënt	 
om de resultaten te behalen?

	 •		Wat	heeft	de	zorgaanbieder	 
samen met de cliënt onder- 
nomen om de resultaten te  
behalen?

	 •		Waarom	is	een	aantal	resul- 
taten (nog) niet behaald?  
(indien	van	toepassing)

	 •	Wat	is	nog	nodig?		 ☐	Resultaten	bereikt,	geen	hulp	op	maat	meer	nodig
	 	 ☐		Resultaten	bereikt,	nog	hulp	op	maat	nodig	voor	behoud	resultaat/ 

stabilisatie
	 	 ☐	Resultaten	nog	niet	(volledig)	bereikt,	nog	een	beschikking	nodig
	 	 ☐		Overdragen	aan	hulpverlener	waarvoor	geen	beschikking	nodig	is.	 

Bijvoorbeeld kortdurende ondersteuning POH
	 	 ☐	overig:	 

  Hoe is er gewerkt aan het resultaat: 
  Dit betreft een chronologische toelichting 
op hoe er gewerkt is aan de resultaten  
(die tezamen het hoofdresultaat weer- 
geven als deze is vastgesteld). Verder kun  
je denken aan: welke vorm (individueel  
en in groep), tijdsinzet, betrokken in huis  
of op locatie, welke betrokkenen buiten  
jouw organisatie, op welke manier heb je  
toegewerkt naar voorliggende voorzien- 
ingen en sociale basis, welke onderaan- 
nemers heb je gebruikt.  
 
Prognose/	perspectief: 
	Aanpassing	resultaten: 
	Aanpassing	(sub-)segment:

 Sociaal domein
achterhoek

Regionaal format evaluatiecriteria

Onderstaande vragen zouden per resultaat uitgewerkt kunnen worden onder voortgang resultaat.



Is	de	zorgaanbieder	de	gemaakte		 ☐	Ja
afspraken	nagekomen?	 ☐	Nee	 	 	
	 	 ☐	Deels	

  Toelichting:

Hoe	heeft	u	de	hulp	ervaren?	

Heeft	de	hulp	u	voldoende	
geholpen?

Welk cijfer geeft u de geleverde 
zorg? 

Verlengen hulp op maat?

Is	uw	persoonlijke	situatie		 ☐	ja
afgelopen	tijd	veranderd?	 ☐	nee

  Toelichting:

Is	er	een	hulpvraag	waar	u	de	
komende	periode	nog	aan	wilt	
werken?

Wat gaat u zelf doen dit te bereiken?

Wat kan uw netwerk voor u 
betekenen om dit te bereiken?

Denkt	u	dat	er	hulp	op	maat	vanuit	
de gemeente nodig blijft?

 Sociaal domein
achterhoek

Regionaal format voor (tussentijdse) 
evaluaties zorgaanbieders

Deze vragen zijn voor de inwoner om te beantwoorden:
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