
PGA MONITOR
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De afgelopen jaren heeft Midden-Nederland grote stappen gezet 

in het neerzetten van de lokale PGA en het professionaliseren 

van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Professionals zetten de 

PGA-aanpak steeds vaker – en regelmatig met enig succes - 

in. We willen de aanpak uiteraard blijven verbeteren. Om de 

vakbekwaamheid van de PGA-professionals te ondersteunen en 

om meer zicht te krijgen op de resultaten en effecten van de PGA 

is op hun verzoek een Monitor ontwikkeld1. Met behulp van deze 

monitor kunnen PGA-experts eenvoudig en eenduidig meten hoe 

een PGA-cliënt zich ontwikkelt op verschillende leefgebieden. 

Op basis hiervan is het mogelijk om een beter gezamenlijk plan 

van aanpak voor en met de PGA-cliënt te maken, de voortgang 

en resultaten van de PGA-inspanningen inzichtelijk te maken, te 

analyseren, te verantwoorden en ervan te leren.

1    De monitor is ontwikkeld door de regionale werkgroep Monitor-PGA, gesteund door de bestuurlijke Taskforce Veiligheid en Zorg.

Hoe werkt de PGA-monitor?

Beoordelaar
De PGA-expert c.q. de procesmanager vult met behulp van de matrix het 

PGA-formulier in. Gemeenten met een PGA-systeem vullen de gegevens hier 

rechtstreeks in.

Opbouw PGA Matrix
De basis voor de PGA-Monitor is de PGA-matrix. De PGA Matrix kent twaalf 

leefgebieden en is ingedeeld in vijf niveaus van de mate van bekwaamheid en 

daaraan gerelateerd de mate van gewenste begeleiding. Voor de opbouw van 

de PGA Matrix is aansluiting gezocht bij de ZelfredzaamheidsMatrix.

Twaalf Leefgebieden 
In het PGA-Formulier staan twaalf leefgebieden gebieden, te weten; 

Financiën; Identiteit; Houding, gedrag en vaardigheden; Werk en opleiding; 

Tijdsbesteding; Huisvesting; (Huiselijke) relaties; Geestelijke gezondheid; 

Lichamelijke gezondheid; Problematisch middelengebruik en verslaving; Sociaal 

Netwerk en Justitie en politie. 

Vijf niveaus 
Het laagste niveau (1) op de schaal is minimale bekwaamheid. Het hoogste 

niveau (5) is maximale bekwaamheid. De niveaus zijn aangegeven met 

een score: een getal tussen 1 en 5 en met een korte beschrijving: ‘Acute 

problematiek’, ‘Niet bekwaam’, ‘Beperkt bekwaam’, ‘Voldoende bekwaam’, 

‘Volledig bekwaam’.

In de figuur op de volgende pagina kun je zien wat de niveaus betekenen in 

termen van bekwaamheid. Om de indeling in vijf niveaus te verduidelijken, is 

deze ook weergegeven in de daarmee samenhangende begeleidingsbehoefte. 

Hoe minder bekwaam, hoe intensiever de begeleiding.

Samen werken aan een 
effectieve Persoonsgerichte
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De niveaus van bekwaamheid op één leefgebied sluiten elkaar uit
Bij het meten kies je steeds één van de vijf niveaus per leefgebied. Je kunt niet 

‘beperkt bekwaam’ en ‘voldoende bekwaam’ tegelijk zijn; je functioneert per 

leefgebied op het ene of het andere niveau.

De niveaus van bekwaamheid op een leefgebied kennen een 
natuurlijke ordening
Dit betekent dat de volgorde duidelijk is. Dus dat ‘beperkt bekwaam’ zijn op een 

leefgebied beter is dan ‘niet bekwaam’, maar slechter dan ‘voldoende bekwaam’ 

op dat leefgebied. Het betekent ook bewust dat je iemand geen score van 

bijvoorbeeld 2½ (‘net niet beperkt bekwaam’) kunt geven. 

 

Instructies voor het scoren
In de PGA Matrix staat bij elk leefgebied per niveau beschreven wat er onder 

valt en waar je bij het invullen op moet letten. Elk leefgebied heeft immers 

haar eigen bijzonderheden waar je rekening mee dient te houden. Bij enkele 

leefgebieden staat voor de PGA cliënten  die jonger zijn dan 18 of 28 jaar een 

aantal punten  die specifiek van toepassing kunnen zijn  voor deze groep. 

Deze punten zijn ter aanvulling op de andere beschreven punten van dat 

leefgebieden en sluiten elkaar dus niet uit!

Als je het lastig vindt om het PGA-Formulier in te vullen, bijvoorbeeld omdat je 

twijfelt tussen verschillende niveaus, dan is de werkafspraak dat je kiest voor 

het laagste cijfer. Dus als je twijfelt tussen niveau ‘beperkt bekwaam’ (3) en 

‘voldoende bekwaam’(4), dan kies je voor niveau ‘beperkt bekwaam’ (3).

ACUUT

1

Acute problematiek. 
De situatie is 
onhoudbaar.

Extra intensieve 
begeleiding is acuut 
noodzakelijk.

NIET

2

De persoon is niet 
bekwaam. Situatie is 
slecht en niet  
toereikend.

Extra begeleiding is 
nodig.

BEPERKT

3

De persoon is beperkt 
bekwaam. Situatie is 
meestal stabiel maar  
minimaal toereikend.

Begeleiding kan 
verbeterd worden.

VOLDOENDE

4

De persoon is 
voldoende bekwaam.

Begeleiding is 
voldoende.

VOLLEDIG

5

De persoon is volledig 
bekwaam.

Begeleiding is 
onnodig.

Niveau

Bekwaam

Begeleiding
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Indien je geen zicht hebt op een leefgebied en het niet mogelijk is om een 

niveau te scoren, dan laat je dit leefgebied leeg.

Werkwijze ‘meting’
De pga-experts c.q. procesmanagers vullen bij voorkeur vanaf 1 januari 2020 

voor elke nieuwe PGA-cliënt bij de start van een PGA binnen 0-6 weken een 

eerste PGA-Formulier in. Dit is de zogenaamde startmeting. Ongeveer zes 

maanden na de startmeting vindt de volgende meting plaats (de zes-maanden-

meting). Een half jaar na de zes maanden-meting vindt een derde meting 

plaats, de twaalf-maanden-meting (het PGA-traject loopt dan ongeveer één 

jaar) enzovoorts2.

De PGA-expert is vrij om naar eigen inzicht de frequentie van het invullen van 

het PGA-Formulier verder te verhogen, zolang er minimaal twee keer per jaar 

(elke 6 maanden) een invulmoment plaats vindt.

De meting helpt in het PGA-werkproces en is te zien als periodieke ‘evaluatie’ 

ten behoeve van het plan van aanpak: hoe gaat het met de cliënt op de 

verschillende leefgebieden en waar is een interventie verstandig?

2    Voor PGA-cliënten die vóór januari 2020 in een PGA-traject zitten kan de PGA start-meting alsnog (retrospectief) worden ingevuld. Vervolgens kan (indien het PGA traject langer dan zes 
maanden loopt) een tweede meting plaatsvinden op basis van het huidige moment.

PGA Rapportage
Elk jaar vertalen de PGA-experts de resultaten in de zogeheten ‘PGA 

Rapportage’. In het rapport staan naast een algemene beschrijving van de 

groep PGA-cliënten, tevens de leefgebieden beschreven op het start-moment 

van de PGA en hoe deze zich hebben ontwikkeld na zes en/of twaalf maanden. 

Cliënten waarbij het PGA Formulier minimaal twee keer is ingevuld komen terug 

in de rapportage. De resultaten in de rapportage zijn anoniem en daarmee niet 

herleidbaar naar individuen.

In de rapportage is tevens ruimte voor het ‘bredere verhaal’: wat gaat binnen 

de aanpak goed, waar liggen nog mogelijkheden voor verbetering en voor 

eventuele storytelling ter illustratie. De rapportage is in eerste instantie vooral 

bedoeld om van te leren en ter ondersteuning van het werkproces. Daarom 

kiezen we ervoor om de rapportage het eerste jaar enkel voor intern (ambtelijk) 

gebruik beschikbaar te stellen.
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onder de 18

• Ouders hebben geen 
inkomsten.

•  Ouders hebben een 
complexe financiele 
situatie.

•  Ouders hebben 
onvoldoende inkomsten.

•  Ouders hebben 
financiële  problemen.

•  Ouders kunnen in 
basisbehoeften 
voorzien.

•  De financiële situatie 
van de ouders is stabiel.

•  Gezonde financiele 
situatie. 

1. Financiën
FIN
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ACUUT NIET BEPERKT VOLDOENDE VOLLEDIG

•  Geen vaste legale 
inkomsten en/of

• Hoge schulden en

•  Geen inzicht in zijn/haar 
eigen financiële situatie.

•  Onvoldoende legale 
inkomsten/instabiele 
financiële situatie.

•  Schulden en/
of een ongepast 
uitgavenpatroon.

•  Uitkering en/of giften 
van  sociaal netwerk. 
Kan met deze vorm 
van inkomsten in zijn/
haar  basisbehoeften 
voorzien. Schulden zijn 
hierdoor stabiel. Indien 
schulden dan is er sprake 
van schuldhulpverlening 
en worden schulden 
verminderd.

•  Legaal inkomen. Weet 
hoe zijn/haar  uitgave 
beheerd moet worden 
en heeft geen ongepast 
uitgavenpatroon. 
Indien schulden,  
dan is er sprake van 
schuldhulpverlening 
en worden schulden 
verminderd.

•  (voldoende) Vaste legale 
inkomsten.

•  Onvoorziene uitgaven 
worden opgevangen.

1 2 3 4 5
€
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2. Identiteit
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ACUUT NIET BEPERKT VOLDOENDE VOLLEDIG

•  Heeft geen enkele vorm 
van legitimatie.

•  Niet in het bezit van 
een proces-verbaal van 
politie waaruit blijkt dat 
er aangifte is gedaan van 
vermissing van  ID.

•  Heeft  geen geldig ID 
en geen geld/papieren 
om een nieuw document 
aan te vragen bij de 
gemeente.

•  Wel in het bezit van 
een proces-verbaal 
van de politie waaruit 
blijkt dat er aangifte 
van vermissing van ID is 
gedaan.

• Heeft geen geldig ID.

•  Beschikt wel over geld/
papieren om een nieuw 
document aan te vragen 
bij de gemeente.

•  In het bezit van een 
proces-verbaal van de 
politie waaruit blijkt dat 
aangifte van vermissing 
ID is gedaan.

•  Heeft een ID dat is 
verlopen.

•  Heeft wel geld om een 
nieuw document aan te 
vragen bij de gemeente.

•  Heeft een geldig ID dat 
niet is verlopen.

1 2 3 4 5
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3. Houding, gedrag en vaardigheden
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ACUUT NIET BEPERKT VOLDOENDE VOLLEDIG

•  Ziet zelf niet in dat 
hij/zij kampt met 
problemen op meerdere 
leefgebieden en

•  Wenst geen hulp en 
geeft aan dat hij/zij hulp 
niet noodzakelijk vindt 
en/of

•  Vindt negatief gedrag 
acceptabel. Een gebrek 
aan sociale vaardigheden 
of verstandelijke 
beperking kan hiervoor 
een oorzaak zijn.

•  Ziet zelf niet in dat 
hij/zij met problemen 
kampt op meerdere 
leefgebieden.

• Wenst geen hulp en ziet 
ook niet in waarom deze 
hulp noodzakelijk is.

•  Begrijpt niet dat 
negatief gedrag 
gevolgen heeft.

•  Gebruikt weinig tot 
geen vaardigheden voor 
moeilijke situaties of het 
omgaan met gevoelens.

•  Ziet in dat hij/zij kampt 
met problemen op 
meerdere leefgebieden.

•  Begrijpt dat negatief 
gedrag gevolgen heeft.

•  Beoordeelt sociale 
situaties niet altijd 
goed en raakt wel eens 
in de problemen door 
onvoldoende sociale 
vaardigheden.

•  Is bereid om hulp te 
aanvaarden en ziet in dat  
hulp nodig is.

•  Doorziet welke gevolgen 
bepaald gedrag heeft.

•  Gebruikt meestal 
vaardigheden voor 
moeilijke situaties of het 
omgaan met gevoelens.

•  Is gemotiveerd en wil 
hulp.

•  Denkt in termen van 
oorzaak en gevolg, stemt 
gedrag af op gewenste 
gevolgen.

•  Heeft voldoende sociale 
vaardigheden in de 
meeste situaties.

•  Is in staat om op een 
aanvaardbare en 
bevredigende wijze 
contact te onderhouden 
met zijn/haar eigen leef- 
en werkomgeving.

1 2 3 4 5

onder de 18

•  Opvoedvaardigheden 
ouders onvoldoende.

•  Ouders werken niet mee.

•  Opvoedvaardigheden 
ouders zwak.

•  Ouders werken niet mee.

•  Opvoedvaardigheden 
ouders beperkt.

•  Ouders werken beperkt 
mee.

•  Opvoedvaardigheden 
ouders  voldoende.

•  Ouders hebben 
hulpvraag en werken 
mee.

•  Opvoedvaardigheden 
ouders goed.

•  Ouders hebben 
hulpvraag  en werken 
mee.
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4. Werk en opleiding
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ACUUT NIET BEPERKT VOLDOENDE VOLLEDIG

•  Is werkloos en niet 
werkzoekend.

•  Volgt geen dagbesteding.

•  Heeft een zodanige 
opleiding en/of 
werkervaring dat hij/zij 
slecht bemiddelbaar is op 
de arbeidsmarkt.

•  Is werkloos, maar wel 
werkzoekend.

•  Volgt geen dagbesteding.

•  Heeft een zodanige 
opleiding en/of 
werkervaring dat hij/zij 
matig bemiddelbaar is op 
de arbeidsmarkt.

•  Is werkloos, maar wel 
werkzoekend.

•  Volgt (laagdrempelige) 
dagbesteding.

•  Heeft tijdelijk werk en/of 
volgt (hoogdrempelige) 
dagbesteding.

•  Werkt niet, of hoeft 
niet te werken, door 
arbeidsongeschiktheid.

•  Heeft vaste baan 
(fulltime/parttime) en/of 
volgt een opleiding.

•  Is in staat om te borgen 
wat hij/zij heeft.

onder de 28

•  Heeft geen 
startkwalificatie.

•  Leerplichtig kind staat 
niet ingeschreven. 

•  Volgt geen opleiding en 
heeft daarnaast geen 
legale (bij)baan.

•  Heeft geen 
startkwalificatie.

•  Staat ingeschreven voor 
een opleiding maar gaat 
niet of nauwelijks. 

•  Aan het oriënteren voor 
een opleiding en heeft 
daarnaast geen legale 
(bij)baan.

•  Actief op zoek naar 
een opleiding en heeft 
daarnaast eventueel een 
legale (bij)baan.

•  Staat ingeschreven voor 
een opleiding, maar er is 
sprake van (regelmatig) 
ongeoorloofd verzuim.

•  Jongere heeft een 
startkwalificatie of volgt 
een opleiding.

•  Is begonnen met een 
opleiding en heeft 
eventueel daarnaast een 
legale (bij)baan.

•  Jongere heeft een 
startkwalificatie.

•  Jongere  volgt een 
opleiding waarbij er geen 
sprake is van verzuim.

•  Volgt een opleiding 
en heeft eventueel 
daarnaast nog een legale 
(bij)baan.

•  Is in staat om te borgen 
wat hij/zij heeft. 

1 2 3 4 5
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5. Tijdsbesteding
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ACUUT NIET BEPERKT VOLDOENDE VOLLEDIG

•  Afwezigheid van 
activiteiten die plezierig/
nuttig zijn of geen 
structuur in de dag.

•  Onregelmatig dag-nacht 
ritme.

•  Nauwelijks activiteiten 
die plezierig/nuttig zijn

•  Nauwelijks structuur in 
de dag.

•  Nauwelijks dag-nacht 
ritme.

•  Onvoldoende activiteiten 
die plezierig/ nuttig 
zijn maar voldoende 
structuur in de dag of 
enige afwijkingen in het 
dag-nacht ritme.

•  Voldoende activiteiten 
die plezierig/ nuttig zijn.

•  Dag-nacht ritme 
heeft geen negatieve 
invloed op het dagelijks 
functioneren.

•  De tijd is plezierig/ nuttig 
besteed.

•  Gezond dag-nacht ritme.

1 2 3 4 5
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6. Huisvesting
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ACUUT NIET BEPERKT VOLDOENDE VOLLEDIG

•  Heeft geen geschikte 
woonruimte. Is dakloos 
of zwervend.

•  In geval van detentie: na 
detentie geen zicht op 
woonruimte.

•  Heeft ongeschikte 
huisvesting en/of

•  Huur/hypotheek is niet 
betaald en/of

•  Dreigende huisuitzetting.

•  Bevindt zich in veilige, 
stabiele huisvesting maar 
deze is slechts marginaal 
toereikend en/of

•  Onderhuur of niet-
autonome huisvesting.

•  Heeft veilige, 
toereikende huisvesting. 
Hiervoor is een 
(huur)contract met 
bepalingen afgesloten 
en/of gedeeltelijke 
autonome huisvesting.

•  In geval van detentie 
of opname in instelling: 
Na detentie/opname 
is er zicht op tijdelijke 
woonruimte.

•  Heeft passende 
woonruimte. Dit kan 
een woning in eigendom 
zijn maar ook een 
huurwoning of een 
autonome woonruimte.

•  In geval van detentie 
of opname in instelling: 
Na detentie/opname 
is er zicht op vaste 
woonruimte.

onder de 18

•  Opvang is noodzakelijk 
maar niet beschikbaar.

•  Opvang is noodzakelijk 
maar beperkt 
beschikbaar.

•  Verblijft in jeugd 
crisisopvang / 
kortdurende pleegzorg

•  Woont bij ouders maar 
huisvesting onstabiel.

•  Verblijft (langdurig) 
bij pleeggezin of 
woonvoorziening.

•  Woont bij ouders,  
stabiele huisvestings-
situatie.

Zie uitleg begrippen volgende pagina

1 2 3 4 5
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6. Huisvesting
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Dakloos 
Geen vast onderdak (buiten slapen of in provisorisch onderkomen).    

 

Ongeschikte huisvesting  
Verblijfplaats is onveilig of instabiel of niet voor (permanente) bewoning 

bedoeld (bijv. recreatiewoning, schuur, garage, box, enz.).    

 

Veilige huisvesting  
Verblijfplaats waar de fysieke en geestelijke gezondheid niet door kenmerken 

van de verblijfplaats zelf, gevaar lopen.  

   

Stabiele huisvesting  
Verblijfplaats die voor tenminste 90 dagen, 24-uur per dag beschikbaar is.   

  

Onstabiele huisvesting 
Jongere  loopt bijv. weg of is uit huis gezet.

    

Marginaal toereikende huisvesting 
Verblijfplaats is op korte termijn veilig en stabiel maar alleen essentiële 

voorzieningen (elektriciteit, water, gas, bed, tafel, stoel) zijn aanwezig.   

  

Niet-autonome huisvesting  
Volledig afhankelijk van anderen om in veilige en stabiele huisvesting te 

voorzien. Alle facetten van huisvesting (zoals financiering, inboedel, en 

onderhoud) worden door derden georganiseerd. (Huur) contract met 

bepalingen . In de huisvestingsovereenkomst (huurcontract) zijn bepalingen of 

voorwaarden opgenomen beftreffende gedrag of financiering van de persoon 

ten aanzien van wonen. Het contract staat mogelijk op naam van een (zorg-) 

instelling.    

 

Gedeeltelijk autonome huisvesting  
Voor een aantal maar niet alle facetten van veilige en stabiele huisvesting 

afhankelijk van derden.    
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7. (Huiselijke) relaties
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Huiselijk geweld 
De lichamelijke, geestelijke of seksuele aantasting van de persoonlijke 

integriteit door iemand uit de huiselijke kring. Huiselijk geweld bedreigt zowel 

de gezondheid als de veiligheid.     

Relationele problemen  
Moeilijkheden/ beperkingen met betrekking tot de relatie tussen leden van het 

huishouden.     

ACUUT NIET BEPERKT VOLDOENDE VOLLEDIG

•  Geen sprake van stabiele 
en/of gezonde relaties 
binnen het gezin of 
woonsituatie.

•  Leden van het 
huishouden accepteren, 
zijn trots, ontkennen, 
praten het negatieve 
gedrag van betrokkene  
goed of geven anderen/
omstandigheden de 
schuld.

•  Leeft in een situatie 
waarin er problemen 
zijn binnen het gezin of 
woonsituatie.

•  Leden van het 
huishouden gaan niet 
goed met elkaar om.

•  Huiselijke relaties doen 
niets aan het negatieve 
gedrag van betrokkene, 
weten niet hoe ze 
moeten reageren of 
handelen.

•  Leeft in een situatie 
waarin er problemen 
zijn binnen het gezin of 
woonsituatie.

•  Weet dat deze problemen 
spelen en probeert deze 
problemen te verhelpen/ 
verminderen.

•  Leden van het 
huishouden erkennen 
problemen, maar weten 
niet hoe ze moeten 
reageren of handelen.

•  Leeft in een situatie 
waarin er geen 
problemen meer zijn 
binnen het gezin en/of 
woont alleen.

•  Leden van het 
huishouden keuren 
negatieve gedrag af 
en proberen negatief 
gedrag te veranderen.

•  Leeft in een stabiele/
gezonde (gezins)situatie.

1 2 3 4 5
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8. Geestelijke gezondheid
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ACUUT NIET BEPERKT VOLDOENDE VOLLEDIG

•   Vormt een gevaar voor 
zichzelf (bijvoorbeeld 
door terugkerende 
suïcidegedachten) of 
anderen en

•   Heeft ernstige 
moeilijkheden in het 
dagelijks leven door 
een psychiatrische 
stoornis. Volgt hiervoor 
geen hulpverlening of 
behandeling.

•   Heeft geen 
beschermende factoren 
in zijn/haar leven (bv. 
een steunend sociaal 
netwerk).

•   Meerdere risicofactoren 
in zijn/haar leven (bv. 
sociaal isolement of 
middelengebruik).

•   Is bekend met 
aanhoudende geestelijke 
gezondheidsproblemen 
die het gedrag kunnen 
beïnvloeden, maar geen 
gevaar voor zichzelf of 
anderen en

•   Heeft ernstige 
moeilijkheden in het 
dagelijks leven door 
een psychiatrische 
stoornis. Volgt hiervoor 
geen hulpverlening of 
behandeling.

•   Heeft geen 
beschermende factoren 
in zijn/haar leven (bv. 
een steunend sociaal 
netwerk)

•   Meerdere risicofactoren 
in zijn/haar leven (bv. 
sociaal isolement of 
middelengebruik).

•   Is bekend met milde 
symptomen en/of enkele 
matige functionerings 
moeilijkheden door 
geestelijke problemen 
en/of behandeltrouw is 
minimaal.

•   Minimale aanwezigheid 
van beschermende 
factoren in zijn/haar 
leven  (bv. een steunend 
sociaal netwerk).

•   Minimale aanwezigheid 
van risicofactoren in 
zijn/haar leven (bv. 
sociaal isolement of 
middelengebruik).

•   Is bekend met minimale 
symptomen die 
voorspelbare reacties 
zijn op stressoren 
in het leven en/of 
marginale beperking 
van functioneren en/of 
goede behandeltrouw.

•   Meerdere beschermende 
factoren aanwezig 
in zijn/haar leven 
(sociaal- emotionele 
ondersteuning, steunend 
sociaal netwerk)

•   Functioneert goed in 
een groot aantal diverse 
activiteiten.

•   Is in staat om aan te 
geven wanneer er meer 
sociaal – emotionele 
ondersteuning nodig is.

•   Is emotioneel stabiel. 
Er is geen sprake 
van psychiatrische 
of psychische 
problematiek.

Zie uitleg begrippen volgende pagina

1 2 3 4 5
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8. Geestelijke gezondheid
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Psychiatrische problematiek 
Wanneer we spreken van psychiatrische problematiek, dan bedoelen we zaken 

die het dagelijkse leven van mensen verstoren en waarbij het nodig kan zijn 

om behandelingen te ondergaan, soms in combinatie met medicijnen Deze 

stoornissen vallen onder de ‘psychiatrie’ en daarmee ook onder ‘psychisch 

ziek’ zijn en hebben vastgestelde criteria volgens de DSM IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders). 

  

     

Psychische problemen
Wanneer we spreken over psychische problemen, dan kan het gaan over zaken 

die met de geest te maken hebben, maar niet noodzakelijk een psychiatrische 

stoornis zijn.
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9. Lichamelijke gezondheid
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ACUUT NIET BEPERKT VOLDOENDE VOLLEDIG

•  Noodgeval/ kritieke 
situatie 

•  Direct medische 
aandacht 
nodig.

•  (chronische) Lichamelijke 
aandoening die medische 
behandeling vereist.

•  Functioneren is ernstig 
beperkt door lichamelijk 
gezondheidsprobleem.

•  Geen behandeling.

•  Lichamelijke aandoening.

•  Functioneren is beperkt 
door lichamelijk 
gezondheidsprobleem.

•  Behandeltrouw is 
minimaal of beperking 
bestaat ondanks goede 
behandeltrouw.

•  Minimaal lichamelijk 
ongemak dat 
samenhangt met 
dagelijkse activiteiten

•  Functioneren is marginaal 
beperkt door lichamelijk 
ongemak.

•  Goede behandeltrouw of 
geen behandeling nodig.

•  Lichamelijk gezond.

•  Gezonde leefstijl 
(gezonde voeding en 
voldoende bewegen).

1 2 3 4 5
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10. Problematisch middelengebruik en verslaving
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ACUUT NIET BEPERKT VOLDOENDE VOLLEDIG

•  Is bekend met een vorm 
van verslaving en/of 
problematisch gebruik 
van middelen.

•  De verslaving / het 
gebruik resulteert 
in het ontwijken of 
verwaarlozen van elke 
vorm van hulp.

•  Voortdurend gebruik 
van middelen / 
verslavingsgedrag; 
ondanks dat het 
problemen geeft op 
meerdere leefgebieden.

•  De verslaving en /of het 
gebruik levert gevaar 
op voor zichzelf en hun 
omgeving.

•  Is bekend met een vorm 
van verslaving en/of 
problematisch gebruik 
van middelen.

•  De verslaving/ het 
gebruik resulteert 
in het ontwijken of 
verwaarlozen van elke 
vorm van hulp.

•  Voortdurend gebruik van 
middelen; ondanks dat 
het problemen geeft op 
meerdere leefgebieden.

•  Meerdere mislukte 
pogingen om te minderen 
of te stoppen met het 
gedrag of gebruik.

•   Is bekend met een vorm 
van verslaving en/of 
problematisch gebruik 
van middelen.

•  De verslaving/ het 
gebruik resulteert 
in het ontwijken of 
verwaarlozen van elke 
vorm van hulp, maar 
niet van essentiële 
activiteiten van 
het dagelijks leven. 
Wanneer er sprake is van 
behandeling dan is de 
behandeltrouw minimaal.

•   Is in staat om het 
middelengebruik/ de 
verslaving te erkennen.

•  Is minimaal in staat aan 
te geven wanneer het 
gebruik/gedrag niet 
meer onder controle is.

•  Is bekend met een vorm 
van verslaving en/of 
problematisch gebruik 
van middelen.

•  Gebruik van middelen/ 
verslaving begint onder 
controle te komen.

•  Is in staat om aan te geven 
wanneer het gebruik/
verslaving niet meer 
onder controle is.

•  Bereid om hulp te 
accepteren of heeft al 
hulp om van zijn/haar 
verslaving af te komen.

•  Het gebruik/de verslaving 
geeft geen problemen 
binnen de andere 
leefgebieden. Er treden 
geen (sociale, werk 
gerelateerde, emotionele 
of fysieke) problemen op 
door  middelengebruik /
verslaving.

•  Geen  problematisch 
gebruik van middelen of 
ander verslavingsgedrag.

Zie uitleg begrippen volgende pagina

1 2 3 4 5
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10. Problematisch middelengebruik en verslaving
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Problematisch middelengebruik 
Bij problematisch middelengebruik gaat het over veelvuldig gebruik van 

middelen (alcohol en drugs) ondanks dat het problemen veroorzaakt op 

meerdere leefgebieden. Wanneer er sprake is van een verslaving dan is er 

tevens sprake van een geestelijke en/of lichamelijke afhankelijkheid. Daarnaast 

kan er bij een verslaving sprake zijn van meerdere vormen van verslaving, denk 

aan een gok- of gameverslaving.



19

11. Sociaal Netwerk
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ACUUT NIET BEPERKT VOLDOENDE VOLLEDIG

•  Heeft geregeld contact 
met niet sociale 
vrienden/vrienden die 
crimineel zijn.

•  Errnstig sociaal 
isolement.

•  Heeft geen gezonde 
contacten .

•  Biedt geen weerstand 
tegen de invloed van niet 
sociale vrienden.

•  Heeft slecht of 
nauwelijks contact 
met vrienden en/
of kennissen. Indien 
wel contact dan met 
name met niet-sociale 
vrienden.

•  Biedt zelden weerstand 
tegen de invloed van niet 
sociale vrienden.

•  Heeft zowel sociale, die 
beperkte steun bieden, 
als ook niet-sociale 
vrienden.

•  Heeft duidelijk een 
probleem in het maken 
of onderhouden van 
ondersteunende relaties.

•  Biedt soms weerstand 
tegen de invloed van 
niet- sociale vrienden.

•  Heeft goed contact met 
sociale vrienden en/of 
kennissen, en deze bieden 
voldoende steun aan.

•  Heeft weinig contacten 
met niet-sociale vrienden.

•  Biedt meestal weerstand 
tegen de invloed van niet-
sociale vrienden.

•  Beschikt over een gezond 
sociaal netwerk.

1 2 3 4 5
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12. Justitie en politie
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Zeer regelmatig
Wanneer we spreken over ‘zeer regelmatig’  dan betekent dit  ongeveer 

maandelijks.      

Contact met politie
Als het gaat om ‘contact met politie’dan gaat het om politiemutaties m.b.t. 

criminaliteit en overlast.    

ACUUT NIET BEPERKT VOLDOENDE VOLLEDIG

•  Komt zeer regelmatig in 
contact met politie en

•  Heeft een strafblad en

•  Heeft openstaande zaken 
bij politie en/of justitie 
en/of

•  Loopt in een proeftijd 
met (bijzondere) 
voorwaarden en/
of voorwaardelijke 
invrijheidsstelling.

•  Komt zeer regelmatig in 
contact met politie en

•  Heeft een strafblad en/of

•  Heeft openstaande zaken 
bij politie en/of justitie 
en/of 

•  Loopt in een proeftijd 
met (bijzondere) 
voorwaarden en/
of voorwaardelijke 
invrijheidsstelling.

•  Komt regelmatig in 
contact met politie en/of

•  Heeft een strafblad en/of

•  Loopt in een proeftijd 
met (bijzondere) 
voorwaarden en/
of voorwaardelijke 
invrijheidsstelling.

•  Komt incidenteel in 
contact met politie en/of

•  Heeft een strafblad met 
feiten tussen 1 en 5 jaar.

•  Komt sinds 12 maanden 
niet meer in aanraking 
met politie en/of

•  Heeft geen strafblad of

•  Heeft een strafblad met 
oudere feiten (ouder dan 
vijf jaar).

1 2 3 4 5
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Model PGA-score formulier
Cliënt informatie

Achternaam

Voornaam

Voorletter

BSN / dossiernr

Geslacht   M   V

Leeftijdsgroep   0-17 jaar   18-27 jaar   28+ jaar

Score leefgebieden

Opmerkingen

Financiën      

Identiteit      

Houding gedrag en vaardigheden      

Werk en opleiding      

Tijdsbesteding      

Huisvesting      

(Huiselijke) relaties      

Geestelijke gezondheid      

Lichamelijke gezondheid      

Problematisch middelengebruik      

Sociaal netwerk      

Justitie en politie      

Algemene opmerkingen & visie cliënt

Beoordeling

Datum beoordeling

Naam beoordelaar

Rol beoordelaar

Welke ketenpartner heeft de  
persoon aangemeld?

Datum aanmelding

Reden van aanmelding

Doelgroep

Is er sprake van LVB?  Vermoeden   Diagnose   Nvt

Recidive ‘registratie van 
verdachte van een misdrijf?’ 

Datum op-of afschaling

Waarheen wordt op- 
of afgeschaald

  Regulier politietraject

  Lokale PGA

  Zorg- en Veiligheidshuis

  Lokaal team

  Anders

Exitgesprek
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Bureau RVS versterkt de samenwerking tussen de partners zodat de regio veiliger wordt.
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