Schaal Indiceringsinstrument
Sterkte (ST)

De klant beheerst deze eigenschap heel goed en zet dit spontaan in. Dit heeft een
uitermate positieve invloed op het dagdagelijks leven.

Geen probleem
(GP)

De klant bezit deze eigenschap voldoende en benut dit in het dagdagelijks leven.
Als er moeilijkheden zijn dan doen deze zich niet vaak/zelden voor en hebben ze geen
invloed op het dagdagelijks leven.

Licht probleem
(LP)

De klant beheerst deze eigenschap onvoldoende of niet in alle situaties. Dit heeft een
beperkte impact op het dagdagelijks leven.

Ernstig
probleem (EP)

De klant beheerst deze eigenschap niet. Dit heeft een grote impact op het dagdagelijks
leven.

Richtlijnen Indiceringsinstrument
1. Lees zorgvuldig de definitie en gedragsindicatoren wanneer je een categorie beoordeelt. Plaats
deze samen met de beschikbare informatie op de weegschaal en maak op basis van dit
totaalpakket een inschaling.
Heb je onvoldoende informatie om een inschatting te maken, ga dan op zoek naar deze informatie door
contact op te nemen met de klant en/of zijn omgeving (vrienden, familie, hulpverleners, …)

2. Motiveer bij elke inschaling waarom je voor een bepaalde score koos.
3. Beoordeel steeds het actuele functioneren.
Beoordeel het functioneren op het moment van de afname, de focus ligt op het hier en nu. Informatie uit het
verleden kan je meenemen, indien dit het huidige functioneren nog beïnvloedt.

4. Vertrek van observaties, vermijd interpretaties
Bij het inschalen baseer je je op observaties. Wees je ervan bewust dat je, als automatisme, snel vervalt in
interpretaties.

5. Breng hulpmiddelen/ondersteunende personen NIET in rekenschap.
Bij het inschalen van het functioneren breng je hulpmiddelen en/of ondersteunende personen niet in
rekenschap. Dit betekent dat je deze wegdenkt bij het maken van de inschaling. Je kan de positieve invloed
van deze elementen wel in kaart brengen bij de omgevingsfactoren.
Opgelet: medicatie plaatsen we niet onder hulpmiddelen. Deze denk je dan ook niet weg.
Voorbeelden:


De werkzoekende wordt telkens naar de werkwinkel gebracht door zijn moeder. Zonder deze hulp van
moeder lukt het voor betrokkene niet om zich te verplaatsen. Dit vormt een probleem, ondanks dat
betrokkene de werkwinkel bereikt.



Betrokkene rekent voor het doen van inkopen op een buurvrouw. Een poetsvrouw komt poetsen en elke
dag gaat de werkzoekende bij zijn broer eten. Het huishouden doen vormt een probleem, ondanks dat het
huis van betrokkene proper ligt en de inkopen worden gedaan.

6. Vertrek van het dagdagelijkse leven van personen
De begeleiding vanuit de werkwinkel is gericht op tewerkstelling. Om bij werkzoekenden de vertaalslag te
maken naar deze werksituatie vertrek je vanuit ervaringen van mensen in hun dagdagelijkse leven. Het
referentiekader is dan ook deze brede context.
Bij een aantal categorieën wordt in de gedragsindicatoren duidelijk dat dit over een zuivere werksituatie gaat.
Hier wordt het referentiekader dan ook smaller.

7. Quoteer alle categorieën waarop iets zich manifesteert
Ga niet naar oorzaken en gevolgen zoeken en maak hier geen interpretaties rond. Je schaalt alle categorieën in.

8. Te veel van iets kan ook een probleem zijn
Bij een aantal categorieën kan iemand een eigenschap te sterk bezitten. In deze situaties kan dit ook een
probleem vormen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij de categorieën nauwgezetheid en vertrouwen.

9. Schaal ifv indicering alle categorieën in.
Om de indicering als persoon met een multiple problematiek te kunnen doen, is het vereist dat alle categorieën
zijn ingevuld. Heb je onvoldoende informatie, breid dan je sociaal onderzoek uit, sta rond dit thema stil in je
gesprek met de werkzoekende, …
Vraag door is hier dan ook het centrale thema!

10. Je referentiekader ifv indicering en aanvraag recht is het NEC.
Als referentiekader gebruikt je een tewerkstelling in het NEC, waarbij er geen sprake is van rendementsverlies
en/of ondersteuningsnood.

