
Active Support  

Behoeftenlijst 
Naam client: 

Naam begeleider: 
 

1. Aanwezigheid in de samenleving 
• Welke plaatsen in de samenleving bezoekt de persoon regelmatig? 
• Gaat hij daar alleen naar toe, alleen met ondersteuning of als lid van een groep? 
• Welke mogelijkheden zijn er om dit meer zelfstandig te doen? 
• Welke perspectieven zijn er om dit vaker te doen? 

2. Relaties 
• Wat zijn de belangrijkste leden van het sociaal netwerk van de persoon? 
• In welke relatie staan zij tot de persoon? 
• Hoe frequent zijn de contacten? 
• Welke relaties heeft de persoon buiten zijn familie, begeleiders en andere mensen met een 

beperking? 
• Welke mogelijkheden zijn er voor meer relaties en meer frequentere contacten?  

3. Continuïteit  
• Met wie en waarmee heeft de persoon momenteel de belangrijkste banden (met personen, 

plaatsen, activiteiten)?  
• Wat is er nodig om deze banden te behouden? 
• Welke mogelijkheden zijn er om de banden te versterken? 
• Wat zijn de opties om banden die verloren zijn gegaan te herstellen? 

4. Competentie 
• Welke vaardigheden (zelfverzorging, huishoudelijk, in de samenleving, sociaal, vrijetijd) kan 

de persoon zelfstandig? 
• Welke vaardigheden worden van de persoon overgenomen? 
• Wat doet hij nooit? 
• Welke competenties bevorderen sociale inclusie? 
• Welke mogelijkheden zijn er om dit (vaker) te doen?  

5. Keuzes 
• Welke beslissingen neemt de persoon zelf? 
• Waarover wordt beslist door anderen? 
• Bij welke levensbepalende besluiten wordt de persoon niet betrokken? 
• Welke besluiten uit het verleden moeten worden herzien? 
• Waar liggen kansen voor meer eigen keuzes en regie? 

6. Respect 
• Welke positieve eigenschappen geven de persoon een goed zelfgevoel of leveren de 

waardering van anderen op? 
• Wat doet de persoon wat hem een goed zelfgevoel geeft of de waardering van anderen 

oplevert? 
• Welke kenmerken van de woning, dagbesteding of vrijetijdsbesteding bevorderen een goed 

zelfbeeld of leveren de waardering van anderen op. 
• Wat geeft mogelijkheden om sociale rollen te versterken of uit te breiden? 
• Wat bevordert dit alles? 

7. Individualiteit 
• Wat is eigen aan de persoon qua interesses, voorkeuren, activiteiten en persoonlijke stijl? 
• Hoe kan de eigenheid versterkt worden? 
• Wat is de inbreng van de persoon bij de inrichting van het huis en persoonlijke bezittingen? 
• Welke mogelijkheden zijn er voor een grotere persoonlijke tevredenheid met zijn leefstijl?  
• Hoe kan een eigen leefstijl bevorderd worden?  

 
 
 
 


