Voortgangsrapportage ondersteuningsplan
1. Uitleg voortgangsrapportage ondersteuningsplan
In het ondersteuningsplan heeft de zorgaanbieder resultaatafspraken vastgelegd met de cliënt. In dit
plan staat waar de ondersteuning op gericht is, de gemiddelde omvang daarvan in minuten en de
frequentie van de activiteiten per maand.
Elke 6 maanden ontvangt de opdrachtgever een voortgangsrapportage op het ondersteuningsplan. In
deze rapportage geeft de zorgaanbieder aan of de resultaten behaald zijn en zo niet wat verder nog
nodig is. Ook is er aandacht voor eenzaamheidgevoelens en sociaal isolement bij cliënten (indien van
toepassing). De zorgaanbieder kan dan ook aangeven of er binnen de opdracht iets veranderd is ten
opzichte van het eerder opgestelde ondersteuningsplan. De zorgaanbieder betrekt de cliënt bij het
opstellen van deze rapportage.
2. Gegevens
Deze gegevens altijd volledig invullen
Gegevens cliënt
Achternaam
Voornaam
BSN
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Contactpersoon cliënt
Indien van toepassing

o Mentor
o Curator
o Informeel contactpersoon namelijk (benoem
relatie):……………………………………………

Contactgegevens van deze contactpersoon

Gegevens aanbieder
Organisatie
Naam contactpersoon voor
ondersteuningsplan
Contactgegevens:
- telefoonnummer
- e-mailadres

Naam hoofdaanbieder
Naam van de persoon die het ondersteuningsplan
heeft opgesteld
Noteer hier een telefoonnummer en een emailadres waar contact mee opgenomen kan
worden vanuit de toegangsprofessional van de
gemeente

3. Voortgang resultaten ondersteuningsplan
Vul in wat van toepassing is voor deze cliënt.
Voortgang beoogde resultaten
Is dit een tussentijdse rapportage of een
eindrapportage (= rapportage vlak voor het aflopen
van de beschikking)?
Aan welke resultaten is er in de afgelopen periode
gewerkt?
Hoe is aan deze resultaten gewerkt?
Bijvoorbeeld: huisbezoeken, telefonisch contact,
samen wandelen
Hoeveel zorg minuten/uren per week heeft u
hiervoor ingezet?
Welke resultaten zijn er bereikt?
Welke resultaten zijn er niet bereikt?
Hoe komt dat?
Wat zijn de gestelde resultaten voor de komende
periode?
Welke zorg is er nodig voor de komende periode?
Hoeveel zorg is er nodig in de komende periode?
Hoe komt u tot deze hoeveelheid zorg?
Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot
voorliggende wetgeving zoals het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Wet
langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet?
Welke resultaten kunnen inmiddels worden
opgelost binnen de vrij toegankelijke hulp en eigen
kracht/eigen oplossingen?
Bijvoorbeeld: vrijwilligersorganisaties,
maatschappelijk werk, trainingen
Welke deskundigheid is nodig om de resultaten te
behalen?
Wat is de verwachtte einddatum van de zorg?
Hoe komt u tot deze datum?
Wat heeft u gedaan met betrekking tot
eenzaamheidgevoelens en sociaal isolement van
de cliënt?
Welke informatie is nog niet aan bod gekomen,
maar is voor ons wel relevant?
Bijvoorbeeld: zijn er veranderingen in de
gezondheid of omstandigheden van de cliënt die
van invloed zijn op de leefsituatie?

