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Wat is de ZRJ?
Het instrument Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ) brengt de zelfredzaamheid 
van jeugdigen en ouders in kaart. De ZRJ is afgestemd op de door de GGD Amsterdam 
ontwikkelde Zelfredzaamheid-Matrix®. De ZRJ bestaat uit verschillende varianten voor 
jeugdigen:
• 0-4 jaar (niet schoolgaand)
• 4-12 jaar (basisschool)
• 12-18/23 jaar (thuiswonend)
• 15-18/23 jaar (uitwonend)
Daarnaast omvat het instrument aanvullende ouderschapschalen en richtlijnen om te 
bepalen voor welke gezinsleden de zelfredzaamheid moet worden gescoord.

Waarom een ZRJ?
Sinds de transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten, is er sprake van een 
focusverandering binnen de (jeugd)zorg. Hulp- en ondersteuningstrajecten richten zich 
niet alleen op probleemafname, maar juist ook op een toename van de zelfredzaamheid 
en het versterken van de eigen kracht. Zelfredzaamheid is het zelf realiseren van een 
acceptabel niveau van functioneren in belangrijke levensdomeinen. Om die toename 
in eigen kracht en zelfredzaamheid in kaart te brengen, zijn voor volwassenen diverse 
instrumenten ontwikkeld zoals de Zelfredzaamheid-Matrix®. De Zelfredzaamheid-
Matrix® wordt steeds vaker in de gemeentelijke context (wijkteams) ingezet om de 
zelfredzaamheid van volwassenen in kaart te brengen. De ZRJ voorziet in de behoefte die 
in het brede jeugddomein bestaat aan een dergelijk instrument dat ook voor jeugdigen en 
hun gezinssysteem geschikt is.

Deze handleiding
Deze handleiding beschrijft hoe scoring van de zelfredzaamheid op de ZRJ bij jeugdigen 
en gezinnen plaatsvindt. Hoofdstuk 2 van deze handleiding gaat in op het begrip 
zelfredzaamheid en de wijze waarop dit binnen het jeugddomein kan worden toegepast. 
Hoofdstuk 3 geeft richtlijnen voor het gebruik van de ZRJ in het primaire proces. In 
hoofdstuk 4 wordt uitgelegd hoe de scoring op de ZRJ plaatsvindt. Hoofdstuk 5 en 6 geven 
een toelichting op de domeinen, indicatoren en de begrippen die worden gebruikt bij de 
instrumenten. Hoofdstuk 7 gaat in op de doelen waarvoor de scores van de ZRJ bruikbaar 
zijn. Voor het bepalen van de zelfredzaamheid van ouders wordt de Zelfredzaamheid-
Matrix® gevolgd. In deze handleiding wordt samenvattend verwezen naar de 
handleidingen van de ZRM®. Het vervangt deze handleidingen niet.

Op weg naar een Digi-ZRJ
De ZRJ is het resultaat van een ontwikkel- en onderzoekstraject waarbij het instrument 
in verschillende fasen is ontwikkeld en uitgetest in de praktijk. Het Nederlands 
Jeugdinstituut (NJi) en Praktikon hebben dit traject uitgevoerd in samenwerking met 
gemeenten en organisaties in Noord en Midden Drenthe en met medewerking van diverse 
jeugdhulpinstellingen in heel Nederland.
Het onderzoek laat zien dat de ZRJ inhoudelijk een veelbelovend instrument is. Het 
gebruiksgemak kan nog beter. Ook is het wenselijk het instrument beter geschikt te maken 
om in dialoog met jeugdigen en ouders in te vullen en direct te benutten in de hulp. In april 
2017 is een traject gestart voor de ontwikkeling van de Digi-ZRJ, een digitale versie van de 
ZRJ. Met de ontwikkeling van deze Digi-ZRJ  zal het gebruiksgemak sterk worden verhoogd. 

1. Inleiding

Deel A - Handleiding Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ)
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2.1 Wat is zelfredzaamheid?
In de handleiding van de ZRM® (Lauriks e.a., 2017) staat ‘zelfredzaamheid’ gedefinieerd 
als: het zelf realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op de belangrijke 
domeinen van het dagelijks leven. Indien nodig door de juiste hulp te organiseren op het 
moment dat een daling van je functioneringsniveau dreigt of plaatsvindt, die je niet zelf 
kan voorkomen of verhelpen.

Bij volwassenen wordt iemand dus ‘zelfredzaam’ genoemd als die persoon een acceptabel 
niveau van functioneren heeft. Het houdt geen ‘alleenredzaamheid’ in; om zelfredzaam 
te zijn ben je afhankelijk van anderen. Anderen zijn niet alleen gezinsleden, maar ook 
hulpverleners. Om zelfredzaam te zijn, moet je om hulp kunnen vragen, dat op tijd en op 
een begrijpelijke manier kunnen doen. Wachten tot iemand ongevraagd te hulp schiet is 
geen teken van zelfredzaamheid. 

In het sociale domein kent de term ‘Zelfredzaamheid’ verschillende invullingen. Grofweg 
zijn deze in vier groepen in te delen: 
• Zelfstandigheid. De eerste invulling is te vinden in het alledaagse taalgebruik, waarin 

zelfredzaamheid staat voor het zelfstandig kunnen functioneren, zonder hulp van 
anderen (zie bijvoorbeeld http://nl.wiktionary.org/wiki/zelfredzaamheid). De Van Dale 
(2015; www.vandale.nl) spreekt over ‘het vermogen om te leven zonder professionele 
hulpverlening’. 

• Samenredzaamheid. De Boer en Van der Lans (2011), die veel schrijven over het domein 
van de maatschappelijke ondersteuning, vullen het begrip aan door te stellen dat het 
bij zelfredzaamheid gaat om het kunnen leven zonder overheidssteun. Hierbij wordt 
benadrukt dat iemand als individu minder zelfstandig kan zijn, maar met hulp van 
zijn eigen netwerk, lotgenoten, en andere vormen van informele zorg (i.e. zorg uit het 
sociale netwerk) toch zonder hulp van de overheid mee kan doen in de samenleving. 
Brink (2013) geeft in dat kader aan dat als alternatief voor dit begrip zelfredzaamheid 
ook wel ‘samenredzaamheid’ wordt gebruikt (zie ook Jansen, 2013). 

• Sociale redzaamheid. In de zorg voor verstandelijk beperkte cliënten gebruikt men 
het begrip ‘sociale redzaamheid’ om een acceptabel niveau van functioneren aan te 

duiden, gelet op het kunnen voldoen aan de dagelijkse eisen die een samenleving stelt. 
‘Zelfredzaamheid’ wordt daar gebruikt om één van de levensdomeinen aan te duiden, 
namelijk het zelfstandig functioneren op praktische zaken als zelf aan- en uitkleden, 
schoenen vastmaken, wassen, tandenpoetsen, bed opmaken, bestek gebruiken, 
tafeldekken en afruimen (De Bildt et al., 2004; Kraijer et al., 2004). 

• Redzaamheid. De makers van de ZRM® definiëren zelfredzaamheid als ‘het zelf 
realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op belangrijke domeinen van 
het dagelijks leven, indien nodig door de juiste hulp te organiseren op het moment dat 
een daling in het functioneren dreigt of plaatsvindt’ (Lauriks e.a., 2017). Navraag bij de 
makers leert dat zij ook van zelfredzaamheid spreken als er professionele hulp geboden 
wordt, al dan niet door de overheid gefinancierd. In dat kader spreekt de literatuur ook 
wel van ‘redzaamheid’ (vlg. Raad voor de volksgezondheid en Zorg, 2012; Brinks, 2013). 

2.2 Zelfredzaamheid in de toepassing bij jeugdigen
In de literatuur over jeugdigen en opvoeding is het niet gebruikelijk om te spreken over 
‘zelfredzaamheid’ van jeugdigen en opvoeders. Centrale concepten in de jeugdsector 
zijn eerder: ontwikkelings- en opvoedtaken, problemen/stoornissen, risicofactoren, 
beschermende/compenserende factoren, draaglast en draagkracht. 

Ontwikkelingstaken zijn de opgaven waar kinderen voor staan om zich te ontwikkelen 
tot goed functionerende volwassenen. Bij peuters gaat het bijvoorbeeld om zindelijk 
worden en een eigen ‘ik’ ontwikkelen, bij kleuters om het zelfstandig kunnen aankleden 
en het aangaan van een constructieve omgang met leeftijdsgenoten, bij schoolkinderen 
om het zich eigen maken van reken- en taalvaardigheden en het perspectief van een 
ander kunnen begrijpen, bij pubers en adolescenten om het ontwikkelen van praktische 
en emotionele zelfstandigheid. Opvoeders hebben de taak om jeugdigen te ondersteunen 
bij het uitvoeren van de ontwikkelingstaken, door middel van een goede verzorging, 
disciplinering, steun geven, voorbeeldfunctie vervullen en experimenteerruimte bieden 
(voor een uitgebreider overzicht zie Rispens e.a. 1994; Spanjaard & Van Vugt, 2000; 
Van Yperen, 2009). Deze opvoedtaken veranderen naarmate de jeugdige zich naar de 
volwassenheid ontwikkelt. 

2. Zelfredzaamheid van jeugdigen en gezinnen
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In het proces van het uitvoeren van deze ontwikkelings- en opvoedtaken kunnen diverse 
problemen en risicofactoren (ook wel aangeduid als ‘stressoren’) spelen, die een succesvolle 
ontwikkeling kunnen hinderen. Te denken valt aan psychische problemen en werkloosheid 
van een ouder, weinig mogelijkheden van de jeugdige om aan leuke vrijetijdsbesteding 
te doen, een angststoornis van de jeugdige, pedagogische handelingsverlegenheid van 
de ouders of gepest worden op school. Daar kunnen belangrijke beschermende factoren 
(protectieve factoren, steunfactoren) tegenover staan, zoals een goede huisvesting en een 
goed gezinsinkomen, goede gezondheid en intelligentie van de ouders en de jeugdigen, 
een gemakkelijk temperament van de jeugdige, een hecht gezin met veel positieve 
onderlinge betrokkenheid, buurtgenoten die veel steun bieden, ouders die samen met 
de school en andere ouders een actiecomité tegen het pesten vormen. Gangbaar is het 
om de opeenstapeling van problemen en risicofactoren als ‘draaglast’ aan te duiden en 
het tegenwicht van de beschermende factoren als ‘draagkracht’. Het is de balans tussen 
de hoeveelheid draaglast- en draagkrachtfactoren die maken dat een jeugdige en zijn 
opvoeders zich weten te redden. Bij een disbalans kan ondersteuning van bijvoorbeeld 
de jeugdhulp, de maatschappelijke opvang of passend onderwijs nodig zijn die helpt de 
draaglast te verminderen of de draagkracht te vergroten (zie bijvoorbeeld Spanjaard & Van 
Vugt, 2000; Slot & Spanjaard, 2009). 

Als er over zelfredzaamheid wordt gesproken, dan gebeurt dat meestal om aan te geven of 
jeugdigen en opvoeders autonoom – met eventueel steun van hun sociale netwerk - het 
opgroeien en opvoeden aankunnen (‘samenredzaamheid’), of van professionele hulp 
afhankelijk zijn. Hoewel de term ‘zelfredzaamheid’ in de jeugdsector niet zo gebruikelijk 
is, valt dit concept wel met de gangbare begrippen in de jeugdsector te verbinden. Figuur 1 
geeft dit schematisch weer:

2.3 Beoordelen van zelfredzaamheid bij jeugdigen en gezinnen
Beoordeling van de zelfredzaamheid bij jeugdigen is wat ingewikkelder dan bij 
volwassenen. Vanuit ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch perspectief 
gelden namelijk bij de beoordeling van de zelfredzaamheid van jeugdigen altijd drie 
aandachtspunten:
• Is de zelfredzaamheid leeftijdsadequaat? Als eerste aandachtspunt geldt de mate 

waarin de jeugdige – gegeven zijn ontwikkeling – voor zichzelf kan zorgen of zich in 
zijn directe omgeving en de samenleving kan redden, of dat de jeugdige daar bijzondere 
ondersteuning bij nodig heeft. Met ‘bijzonder’ bedoelen we dat er meer nodig is dan 
wat gezien de kalenderleeftijd van de jeugdige normaal is. De normale ontwikkeling 
laat zien dat met het vorderen van de leeftijd de jeugdige steeds zelfstandiger zal 
functioneren en zelf ook meer initiatief neemt in het activeren van informele 
hulpbronnen. 

• Bieden de ouderfiguren adequate ondersteuning? Jeugdigen zijn voor het opgroeien 
afhankelijk van hun omgeving. Kenmerk van de ontwikkeling van jeugdigen is dat zij 
daarbij ruimte en ondersteuning krijgen van hun ouders en/of andere opvoeders. De ZRJ 
moet duidelijk maken of die opvoeders daar voldoende in voorzien en of er sprake is van 
voldoende ‘samenredzaamheid’.

• Wat is de kwaliteit van de bredere omgeving en nemen de opvoeders eventueel 
beschermende acties? De school, de buurt en de samenleving kan voor jeugdigen 
bevorderend of juist bedreigend zijn in de ontwikkeling. Verschijnselen als pesten, 
discriminatie, noodzaak van migratie hebben grote invloed. Vanuit het perspectief 
van zelfredzaamheid is hierbij de vraag of de opvoeders hierin naar de jeugdige toe 
beschermende actie ondernemen of op een adequate manier er steun bij zoeken, of dat 
zij dit nalaten. 

Ontwikkelingstaken 
jeugdige en opvoed-
taken volwassenen

Stapeling 
 problemen,  risico- en 
 beschermende factoren

Balans
draaglast-draagkracht

Mate van samen- 
redzaamheid

Mate van beroep op 
formele hulp

Mate van Redzaamheid
(‘Zelfredzaamheid’ 
 volgens ZRM®)

Figuur 1. De begrippen vanuit jeugdperspectief op een rij
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Deze beoordeling van de zelfredzaamheid van jeugdigen moet dus altijd in relatie staan 
met zijn leeftijd én is niet los te beoordelen van de zelfredzaamheid van de voor hem 
belangrijke opvoeders. 
De ZRM® meet de zelfredzaamheid van volwassenen op 13 leefdomeinen. Deze 13 domeinen 
zijn te zien als belangrijke onderwerpen waarop de jeugdigen ontwikkelingstaken hebben 
en/of voor de volwassenen opvoedingstaken gelden. Ook worden ze aangemerkt als 
domeinen waarop problemen en risico- en beschermende (compenserende) factoren in het 
succesvol uitvoeren van die taken zijn te signaleren. Bekend is dat hoe meer problemen 
en risicofactoren er zijn, hoe meer draaglast er in het opgroeien en opvoeden zal zijn. 
Aanwezigheid van beschermende factoren zorgen weer voor (extra) draagkracht en 
vermindering van de invloed van risicofactoren. Dat maakt het relevant om niet alleen met 
de ZRM® de factoren voor de ouders in kaart te brengen, maar ook de zelfredzaamheid voor 
de jeugdige middels de ZRJ. 

Specifiek voor gezinssituaties geldt daarbij dat de draaglast- en draagkrachtfactoren van 
de ouders én de jeugdigen met elkaar interacteren. Bijvoorbeeld, gedragsregulatie en 
impulscontrole zijn voor een kind belangrijke ontwikkelingstaken. De opvoeder heeft 
daarbij de taak grenzen te stellen en het gedrag binnen de sociaal-aanvaardbare grenzen 
te loodsen. ADHD van het kind geldt in dat verband als een probleem of een risicofactor en 
levert draaglast op voor het hele gezin. Goede opvoedingscompetenties van de ouders en 
een goed sociaal netwerk zijn belangrijke beschermende factoren en leveren draagkracht 
op. Een gezin waarin een kind ADHD heeft, maar waarvan de ouders sterke opvoeders zijn 
en een goed sociaal netwerk hebben, zal minder draaglast ervaren, meer zelfredzaam zijn 
en minder snel een beroep doen op hulp dan een gezin waarin ouders minder competent 
zijn in de opvoeding en een zwak sociaal netwerk hebben. 

Niet alle domeinen zijn van toepassing op alle leeftijdsgroepen jeugdigen. Naarmate een 
kind ouder wordt, zijn er steeds meer domeinen relevant om de zelfredzaamheid van het 
kind te kunnen bepalen. In het overzicht hiernaast wordt per leeftijdsgroep aangegeven 
welke domeinen relevant zijn voor verschillende leeftijdsgroepen. Hoofdstuk 5 geeft een 
beschrijving van de domeinen. 

Domeinen ZRM® 0-4 jaar
(Niet 
 schoolgaand)

4-12 jaar
(Basisschool)

12-18/23 jaar
(Thuiswonend)

15-18/23 jaar
(Uitwonend)

Financiën X X

Werk & opleiding X X

Tijdsbesteding X X

Huisvesting X X

Huiselijke relaties X X

Geestelijke 
 gezondheid

X X X X

Lichamelijke 
 gezondheid

X X X X

Middelengebruik X X

Basale activiteiten 
dagelijks Leven

X X X

 Instrumentele 
 activiteiten 
 dagelijks leven

X X

Sociaal netwerk X X X

Maatschappelijke 
participatie

X X X

Justitie X X X
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Specifiek voor ouders zijn daarnaast nog aanvullende domeinen relevant. De ZRM® 
beschrijft de volgende domeinen in het zogeheten ZRM-supplement: Ouderschap®:
• Lichamelijke verzorging
• Sociaal-emotionele ondersteuning
• Scholing
• Opvang
Bij de ontwikkeling van de ZRJ leken op basis van literatuur aanvullende domeinen 
met betrekking tot de kwaliteit van de pedagogisch leefomgeving relevant. In 
praktijkonderzoek naar de ZRJ werd de relevantie van de domeinen bevestigd (Addink 
& Lekkerkerker, 2017). Om een compleet beeld te krijgen van de (risico)factoren met 
betrekking tot de kwaliteit van de pedagogische omgeving van jeugdigen zijn in de ZRJ de 
volgende domeinen op het gebied van ouderschap opgenomen. 
• Toezicht op vrije tijd
• Opvoedingsstress
• Beschermen in omgeving buiten het gezin.

In hoofdstuk 6 worden de ouderschapschalen toegelicht.

2.4 De Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ)
De Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ) brengt de zelfredzaamheid van jeugdigen 
en ouders in kaart. Het instrument bestaat uit verschillende varianten. Voor jeugdigen is er 
per leeftijdsgroep een instrument beschikbaar. Voor ouders zijn de ouderschapschalen van 
de ZRJ, het ZRM-supplement: Ouderschap® en de ZRM® voor volwassenen relevant. 

Jeugdigen Ouders/opvoeders

• 0-4 jaar (niet schoolgaand)
• 4-12 jaar (basisschool)
• 12-18/23 jaar (thuiswonend)
• 15-18/23 jaar (uitwonend)

• Ouderschapschalen (ZRJ en 
 ZRM-supplement: Ouderschap®)

• ZRM® voor volwassenen
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3.1 Wanneer gebruik je de ZRJ? 
De ZRJ is behulpzaam op uitvoerend niveau in de concrete hulp aan de jeugdige/het gezin 
voor de volgende doelen:
• Het creëren van overzicht van het functioneren van de jeugdige én relevante 

ouderfiguren. Het instrument biedt zicht op de risico- en positieve factoren die een 
rol spelen bij de jeugdigen en gezinnen. Wat gaat goed? Welke risico’s zijn er? Hoe 
functioneren de verschillende gezinsleden? Is er al hulp voor gezinsleden op bepaalde 
domeinen? 

• Het opstellen van een plan van aanpak. De scores op de domeinen bieden een leidraad 
voor het opstellen van doelen. Goed is dat daarbij breed wordt gekeken, niet alleen 
naar de ontwikkelingsstaat van de jeugdige en de opvoeding door de ouders, maar ook 
naar eventuele problemen met financiën, huisvesting, gezondheid etcetera. Welke 
(jeugd)hulp is nodig en welke samenwerking met andere aanbieders van zorg is daarin 
eventueel nodig? 

• Voortgangsbespreking en eindevaluatie. Zijn de beoogde doelen op de verschillende 
domeinen behaald? Is er een toename van zelfredzaamheid? 

Afhankelijk van het doel waarvoor een organisatie en/of een professional de ZRJ wil 
gebruiken, kunnen keuzes gemaakt worden in hoe en wanneer de ZRJ wordt afgenomen. De 
ZRJ is vooral geschikt voor de volgende situaties:
• Als er een vermoeden is van meervoudige problematiek of een combinatie van 

risicofactoren. 
• Als er voor het opstellen van het plan van aanpak en de uitvoering van de ondersteuning 

en hulp samenwerking met andere organisaties nodig lijkt.
• Als opschaling naar een multidisciplinair team voor verdere verkenning en bespreking 

aan de orde lijkt.
• Bij hulp en ondersteuningstrajecten voor jongeren die werken aan doelen gericht op 

zelfstandig wonen.

3.2 Een stappenplan: de jeugdige staat centraal
Welke domeinen moet je nu voor wie invullen? Om dat te bepalen zijn onderstaande 
stappen handig. 

Stap 1. Begin altijd met invullen van de ZRJ voor de jeugdige 
Bepaal welke variant van de ZRJ van toepassing is voor de jeugdige. De ZRJ maakt 
onderscheid in vier doelgroepen:
• 0-4 jaar (niet schoolgaand). Dit zijn kinderen die nog niet aan het basisonderwijs 

deelnemen. Voor het kind zijn maar een paar domeinen relevant. Bij deze groep is het 
vooral van belang om de ouderschapschalen en de ZRM® voor de ouders/opvoeders in te 
vullen.

• 4-12 jaar (basisschool). Dit zijn kinderen die aan het basisonderwijs deelnemen. Ook hier 
zijn er voor het kind maar een beperkt aantal domeinen relevant. Bij deze groep is het 
dus ook van belang om de ouderschapschalen en de ZRM® voor de ouders/opvoeders in 
te vullen. Of de ZRJ voor 0-4 of 4-12 wordt ingevuld is afhankelijk van de vraag of het 
kind op de basisschool zit. Als dat het geval is, neem dan de ZRJ voor 4-12.

• 12-18/23 jaar (thuiswonend). Dit zijn de kinderen en jongeren die niet meer op de 
basisschool zitten en bij hun ouders wonen (of in het kader van jeugdhulp tijdelijk uit 
huis zijn geplaatst). Voor deze groep zijn alle domeinen relevant. De ouderschapschalen 
en de ZRM® worden ingevuld als dit van belang is voor het functioneren van de jeugdige.

• 15-18/23 jaar (uitwonend). Onder deze doelgroep vallen jongeren die op zichzelf 
wonen, hetzij in een volwaardige woning, op een studentenkamer of in begeleide 
kamerbewoning (met het perspectief op zelfstandig wonen). Hiervoor zijn alle 
domeinen relevant. Voor zover van belang worden aanvullend voor ouders de 
ouderschapschalen en de ZRM® gescoord.

3. Het gebruik van de ZRJ in het jeugdveld
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Het is aan de professional om te beslissen welke variant voor de jeugdige het meest gepast 
is; niet de leeftijd is daarbij van doorslaggevend belang, maar eerder de situatie. Anders 
gezegd, bij de keuze voor een variant is de levensfase leidend en niet de daadwerkelijke 
leeftijd van het kind. In Nederland geldt de leerplicht voor kinderen van 5-16 jaar. Niet alle 
kinderen van 4 jaar zijn dus schoolgaand. Ook de leeftijd waarop jeugdigen starten met het 
voortgezet onderwijs varieert: een aanzienlijk deel van hen is 11 of 13 jaar als zij starten met 
het voortgezet onderwijs. De toepassing van de ZRJ bij jongeren van 18 jaar tot 23 jaar wordt 
eveneens door de professional bepaald. Ook voor deze groep is de situatie bepalend. Hierbij 
kan de context van de hulp en ondersteuning die wordt geboden worden meegenomen 
(bijvoorbeeld verlengde hulp in het kader van de Jeugdwet).

Stap 2. Bepaal welke ouderfiguren voor de jeugdige relevant zijn met het oog op zijn/haar 
functioneren. 
Ga na welke ouderfiguren betrokken zijn bij de jeugdige en in hoeverre zij een rol spelen bij 
het functioneren van de jeugdige.
• Bij 15- zullen er altijd een of meerdere ouderfiguren of vervangende opvoeders relevant 

zijn.
• Bij 15+ moet worden nagegaan of de ouderfiguren relevant zijn met het oog op het 

functioneren van de jeugdige. Kijk hierbij ook naar de wenselijkheid van het betrekken 
van ouders bij de hulp. 

Stap 3. Breng met de ZRM® in beeld of er bij de ouder(s) of andere volwassenen die 
voor de opvoedsituatie van het kind van groot belang zijn, een beperking is van de 
zelfredzaamheid en hoe ernstig die beperking is. 
Ga na in welke mate er voor de relevante ouderfiguren/het gezin risicofactoren zijn op de 
uiteenlopende domeinen. De informatiebehoefte bepaalt hoe gedetailleerd je dit in kaart 
brengt.

Kies uit de volgende mogelijkheden:
• Een quick scan over de situatie van het gezin als geheel op alle domeinen. Er wordt één 

ZRM® ingevuld, voor ouders/opvoeders inclusief de ouderschapschalen. De scoring gaat 
ervan uit dat de inschaling voor alle relevante volwassenen ongeveer hetzelfde zal zijn. 

• Op onderdelen apart: voor bepaalde domeinen worden per ouderfiguur aparte 
scores gegeven als je grote verschillen tussen de ouderfiguren zichtbaar wil maken 
(bijvoorbeeld: een ouder heeft een psychiatrische stoornis, de ander functioneert goed).

• Over gescheiden paden: wanneer de situatie per ouderfiguur erg verschilt (bijvoorbeeld: 
ouders wonen apart en het kind woont afwisselend bij de een en de ander), of er is 
sprake van een belangrijke stapeling van risicofactoren door problemen van beide 
ouderfiguren, wordt er per ouderfiguur een ZRM® ingevuld. 

Voor niet-opgesplitste scores wordt ervan uitgegaan dat de scores voor de betreffende 
ouders/opvoeders ongeveer hetzelfde zullen zijn. Als het nuttig is dit op te splitsen naar 
de betreffende volwassenen, vul dan een schaal voor elk apart in. Dat geldt met name als 
er sprake is van een score 3 of lager. Immers, als die lage score voor één ouder geldt, kan 
de andere ouder een belangrijke compensatie bieden als deze hoog scoort, terwijl er een 
belangrijke stapeling van risicofactoren is als beide ouders er laag op scoren. 

3.3 Toepassing ZRJ: praktijkvoorbeelden
De opvoedingssituatie van jeugdigen kent veel verschillende vormen. Hieronder wordt 
voor een aantal veel voorkomende situaties aangegeven hoe daarin de ZRJ en de ZRM® te 
gebruiken zijn:
• Gescheiden ouders. In sommige gevallen delen ouders het opvoederschap en/of is de 

jeugdige bijvoorbeeld alleen in de weekenden en tijdens vakanties bij een ouder. Als dit 
een belangrijke opvoeder is voor het kind, vul dan de ouderschapschalen en de ZRM® 
ook in voor deze ouder.

• Thuisloze jongeren. Hiervoor vul je de ZRJ-variant ‘Uitwonend’ in ongeacht de leeftijd 
van de jeugdige. Voor zover relevant en mogelijk vult men ook de ouderschapschalen en 
de ZRM® in voor de ouderfiguren van het gezin van herkomst in.

• Uithuisplaatsing. Bij een uithuisplaatsing van het kind vul je de ouderschapschalen 
en de ZRM® in voor de ouderfiguren van het gezin van herkomst als dat relevant is 
voor het verdere hulpverleningstraject, de onderbouwing van de plaatsing, eventuele 
terugplaatsing en/of de onderbouwing van niet-terugplaatsen.

• Hulpverleningsvariant pleegzorg. In geval van de hulpverleningsvariant van de 
pleegzorg vul je de ouderschapschalen en de ZRM® in voor het gezin van herkomst 
als dat relevant is voor het verdere hulpverleningstraject, de onderbouwing van de 
pleegzorgplaatsing en/of de eventuele terugplaatsing.

• Opvoedvariant pleegzorg. In geval van de opvoedvariant van de pleegzorg vul je de 
ouderschapschalen en de ZRM® in voor de pleegouders. Je doet dit alleen voor het 
gezin van herkomst als dat relevant is voor het verdere hulpverleningstraject en/of de 
onderbouwing van niet-terugplaatsing. 
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4.1 Welke niveaus van zelfredzaamheid heeft de ZRJ? 
Elk domein van de ZRJ is, net als bij de ZRM®, ingedeeld in vijf niveaus van 
zelfredzaamheid (1: niet zelfredzaam, een acuut probleem; 5: volledig zelfredzaam). 
Je bepaalt per domein aan de hand van de beschrijving welke van de vijf niveaus van 
toepassing is. De niveaus zijn oplopend van aard en geven een rangorde aan. Maar het is 
niet zo dat je kunt zeggen dat niveau 4 twee keer zo zelfredzaam is als niveau 2. 

4.2 Wat zijn de beschrijvingen in een cel van de ZRJ?
Voor elke score op een domein van de ZRJ zijn indicatoren opgesteld. De indicatoren helpen 
bij het bepalen van de mate van zelfredzaamheid op het betreffende domein. Als de situatie 
van de cliënt overeenkomt met de meerderheid van de indicatoren in de cel en die cel past 
het beste bij de situatie op dat domein, dan kies je die cel. 

4.3 Hoe bepaal je de score?
Bij de scoring van de ZRJ werk je ‘van hoog naar laag’: 
• Begin bij niveau 5, het hoogste niveau van zelfredzaamheid. 
• Als dat niveau niet past, kijk je bij ‘voldoende zelfredzaam’.
• Als dat weer niet past beoordeel je op dezelfde manier stapsgewijs of een lager niveau is 

aangewezen. 
Check bij de scoring van een niveau of het niveau daaronder toch niet beter van toepassing is. 

Voor alle domeinen geldt dat men deze scoort zoals het functioneren of de situatie nu is: 
• Je kijkt naar het huidige niveau van functioneren op een domein en je laat de oorzaken 

van dat functioneren buiten beschouwing. 
• Het huidige beeld gaat over het functioneren in de laatste 30 dagen. Oudere informatie 

neem je niet mee. 
• Ook verwachtingen voor de toekomst neem je niet mee. 

4. Hoe scoor je met de ZRJ?
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4.4 Hoe verzamel je informatie?
De domeinen en indicatoren van de ZRJ maken duidelijk welke informatie je nodig hebt om 
een oordeel te vormen over de zelfredzaamheid maar niet hoe je die informatie verzamelt. 
De eerste en belangrijkste bron van informatie is de jeugdige en/of het gezin zelf. De 
situatie en het functioneren van de cliënt op de domeinen zijn gespreksonderwerpen in een 
intake-, voortgangs-, evaluatie- of uitstroomgesprek. Je kunt de ZRJ tijdens het gesprek bij 
de hand houden als ‘topiclijst’ en de scores (direct) na het gesprek invullen. Je kunt de ZRJ 
ook tijdens gesprek(ken) samen met de jeugdige en/of het gezin invullen. 

Daarnaast kun je informatie verzamelen bij andere relevante informanten (bijvoorbeeld 
de leerkracht of andere professionals) of uit het dossier. Ook kun je – met name als er 
een vraag is naar niet-vrij toegankelijke zorg of als verdere diagnostiek aangewezen 
is - instrumenten gebruiken die binnen bepaalde domeinen een gedetailleerder beeld 
scheppen van de problematiek of risicofactoren. Zo zijn er de ontwikkelingsschalen als 
de Bailey, de DCDDailyQ voor beoordeling van leeftijdsadequate zelfzorg (Activiteiten 
Dagelijks Leven/ ADL), gedragsvragenlijsten als de CBCL en de SDQ, Opvoedvragenlijsten 
zoals de OBVL, specifieke zelfredzaamheidslijsten voor jeugdigen die op kamers gaan, etc. 
Daarnaast kan er geobserveerd worden in het gezin of in de klas, of tijdens gesprekken. 

De ZRJ omvat meerdere domeinen. Voor elk domein wordt een score bepaald. Het kan zijn 
dat je vragen stelt over domeinen waarvan de jeugdige of ouders denken ‘daar heb ik niets 
mee te maken’ of ‘dat geldt niet voor mij’. Je kunt dan met elkaar vaststellen dat daar geen 
probleem/hulpvraag ligt. 
Wanneer de jeugdige of ouders het zelf lastig vinden om een onderwerp naar voren te 
brengen, kan dit juist door de verschillende domeinen te bevragen, naar voren komen. 

De ZRJ kan goed gecombineerd worden met een oplossingsgerichte gespreksbenadering. 
De ZRJ brengt niet alleen problemen in kaart maar ook de domeinen waar het goed gaat. 
De domeinen waarop ouders en jeugdigen weinig problemen scoren zijn de gebieden waar 
het goed gaat, waar de krachten liggen. In het gesprek met cliënten is het belangrijk juist 
ook deze domeinen te benoemen en na te gaan hoe deze ingezet kunnen worden bij de 
aanpak van de problemen. Wanneer de jeugdigen of ouders (zeer) zelfredzaam zijn op een 
levensdomein dan kan dat aanknopingspunten bieden voor oplossingen op een ander 
domein. Of het biedt mogelijkheden om andere gezinsleden te ondersteunen. 

Bij de domeinen waar ouders en jeugdigen zelf problemen ervaren kunnen oplossings-
gerichte vragen worden gesteld om vanuit een goed contact meer inzicht te krijgen op de 
mogelijke oplossingen op het domein. De kracht van het werken met een vragenlijst als 
de ZRJ  zit in het gesprek hierover met de jeugdigen en ouders. Daardoor voelen cliënten 
zich betrokken, serieus genomen en zijn ze meer gemotiveerd om de samenwerking aan te 
gaan. Dat past binnen het oplossingsgericht werken.
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De domeinen van de ZRJ en de ZRM® worden in dit hoofdstuk toegelicht. Per domein worden aandachtspunten beschreven om voor jeugdigen de ZRJ in te vullen. Bij elk domein wordt 
daarnaast de toelichting op de ZRM® voor het domein samengevat*. De uitgebreide instructies voor de ZRM® zijn terug te vinden in de handleiding van de ZRM®.  
De toelichting op de ouderschapschalen staat in hoofdstuk 6.

5.1 Financiën

5. ZRJ en ZRM®: toelichting domeinen en begrippen 

Domein Financiën

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• De hoogte van de inkomsten in relatie tot uitgaven (is in de basisbehoeften te voorzien?).
• De bron van de inkomsten (uitkering of arbeid?).
• Eventuele schulden en de omgang daarmee.

Aandachtspunten
• Score in geval van een uitkering is maximaal niveau 3.

Begrippen
• Inkomsten: legale inkomsten.
• Schulden: te betalen geld voor ontvangen producten, diensten of aangegane verplichtingen. 
• Ongepast uitgeven: uitgaven die het voorzien in basisbehoeften hinderen.
• Basisbehoeften: elementaire levensbehoeften; (met name) voeding, huisvesting, kleding.
• Uitkering: (met name) bijstands-, werkloosheid-, WWi- en arbeidsongeschiktheids uitkeringen.
• Bewindvoering/inkomensbeheer: inkomsten/uitgaven juridisch gereguleerd door derden. 

Aandachtspunten ZRJ
•	 Studiefinanciering	is	een	lening.	Jongeren	met	een	studielening	als	inkomen	scoren	

 maximaal een 4.
• Een jeugdige met zakgeld heeft geen eigen inkomen. Dit wordt maximaal gescoord op 

niveau 4.

* Het betreft een samenvatting van de handleidingen uit 2013. 
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Domein Werk & opleiding

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• Het hebben van of toegeleid worden naar werk.
• Naar school gaan of op een andere manier volgen van een opleiding.
• Het al dan niet veroorzaken van overlast als er geen dagbesteding is.

Aandachtspunten
• ‘Geen dagbesteding’ scoort maximaal een 2. 

Begrippen
• Overlast: hinder of schade bij personen in de omgeving.
• Laagdrempelige dagbesteding: ‘arbeidsactivering’, ontwikkelen vaardigheden (bijv. op tijd 

komen, aan regels houden).
• Hoogdrempelige dagbesteding: ‘arbeidstoeleiding’, leren solliciteren, werkervaring opdoen. 
• Tijdelijk werk: kortdurende (3 maanden) of seizoengebonden betaalde arbeid. 

Aandachtspunten ZRJ
• Het al dan niet naar school gaan wordt gescoord op het domein Werk & opleiding. 
•	 Een	startkwalificatie	is	het	minimale	onderwijsniveau	dat	nodig	is	om	kans	te	maken	op	

duurzaam	werk.	Een	startkwalificatie	is	een	havo	of	vwo-diploma	of	een	mbo-diploma	
vanaf niveau 2. Een vmbo-diploma of mbo-niveau 1 wordt dus niet gezien als een 
startkwalificatie.

• Als een jeugdige niet naar school gaat en niet werkt, maar er wel sprake is van een 
opleidings- of arbeidstoeleidingstraject scoor je maximaal een 3. Wanneer de deelname 
aan een dergelijk traject zeer beperkt is, is dit te scoren onder niveau 2. 

• Activiteiten buiten school en werk wordt gescoord bij Maatschappelijke participatie. 

5.2 Werk & opleiding

Domein Tijdsbesteding

In de ZRM® wordt in het supplement tijdsbesteding (2014) aandacht aan dit domein besteed.

Begrippen
• Plezierige en/of nuttige activiteiten/tijdsbesteding: activiteiten die plezier of betekenis geven. 
• Structuur in de dag: momenten die structuur brengen en/of beschermen tegen afwijkend 

dag-nachtritme.
• Gezond dag-nachtritme: vast patroon van ’s nachts slapen en overdag wakker zijn.
• Onregelmatig dag-nachtritme: langere tijd afwijkend ritme met negatieve invloed op 

functioneren.
• Afwijkend dag-nachtritme: meerdere dagen per week afwijkend ritme met negatieve 

invloed op functioneren.
• Enige afwijkingen in het dag-nachtritme: meerdere dagen in de maand afwijkend ritme 

met negatieve invloed op dagelijks functioneren.

Aandachtspunten ZRJ
Bovenop de maatschappelijke participatie geldt dat de overige vrijetijdsbesteding een 
belangrijk en apart aandachtspunt is voor jeugdigen. Die vrijetijdsbesteding vindt voor een 
belangrijk deel ook buiten verenigingen plaats. 

Zelfredzaamheid met betrekking tot tijdsbesteding gaat over:
(1) de mate waarin activiteiten in de vrije tijd als plezierig en/of nuttig worden ervaren door 

de jeugdige 
(2) de mate waarin de jeugdige structuur in zijn of haar dag aanbrengt en 
(3) het dag-nachtritme van de jeugdige.

5.3 Tijdsbesteding 
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Domein Huisvesting

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over: 
• De stabiliteit van de woonsituatie (soort contract, betaalbaarheid).
• De kwaliteit van de situatie (zoals vochtigheid, comfort, voldoende inboedel).
• Autonomie van de woonsituatie (zelf de huur betalen, onderhoud doen, inrichten).

Aandachtspunten
• Verblijf in de gevangenis of in een zorginstelling scoort maximaal op niveau 3.

Begrippen
• Dakloos: geen vast onderdak hebbend.
• Nachtopvang: instelling die nachtverblijf biedt.
• Ongeschikte huisvesting: onveilig, instabiel of slechts recreatiewoning, schuur, garage.
• Veilige huisvesting: bedreigt de fysieke en geestelijke gezondheid niet.
• Stabiele huisvesting: voor tenminste 90 dagen en 24 uur per dag.
• Marginaal toereikende huisvesting: korte termijn veilig/stabiel, voorzieningen alleen 

essentieel.
•	 Niet-autonome	huisvesting:	huisvesting	(financiering,	inboedel,	onderhoud)	door	derden	

voorzien.
• Gedeeltelijk autonome huisvesting: niet alle facetten van huisvesting door derden 

voorzien.

Aandachtspunten ZRJ
• Dit domein wordt alleen bij de jeugdige gescoord als er geen ZRM® voor de ouders wordt 

ingevuld. De scoring heeft dan betrekking op de situatie waar de jeugdige woont. Dit kan 
thuis maar ook elders zijn. Als dit domein voor de ouders wel wordt ingevuld, vul dan 
voor de jeugdige n.v.t. in.

• Wanneer een jongere zelfstandig woont scoor je altijd (ook) de huisvesting van de jongere 
zelf.

5.4 Huisvesting
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Domein Huiselijke relaties

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• Of de persoon goede relaties onderhoudt met wie hij een huishouden deelt.
• Onderlinge steun in groei en ontwikkeling of negatieve invloed.
• Situaties van huiselijk geweld, mishandeling en verwaarlozing.
• Negatieve (onder)drukkende interpersoonlijke relaties.

Aandachtspunten
• Personen die alleen wonen scoren een 4.
• Van personen die het huishouden met velen delen (ook in een instelling) moeten de 

meeste relaties geen negatieve invloed hebben om hoog te kunnen scoren. 

Begrippen
• Huiselijk geweld: lichamelijke of geestelijke aantasting van persoonlijke integriteit door 

huisgenoot.
• Kindermishandeling: elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten 
opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, 
actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden 
berokkend	aan	de	minderjarige	in	de	vorm	van	fysiek	of	psychisch	letsel	(definitie	Jeugdwet).

• Verwaarlozing: gebrek aan zorg voor fysieke en/of geestelijke behoeften.
• Potentieel misbruik of verwaarlozing: er is risico op geweld, mishandeling of verwaarlozing. 
•	 Negatief	gedrag:	gedrag	met	nadelig	effect	op	eigen	functioneren,	dat	van	anderen	of	

omgeving.
• Relationele problemen: problemen in de relatie tussen leden van het huishouden.
• Consistent open communicatie: constructieve uitwisseling van gedachten tussen 

huisgenoten.

Aandachtspunten ZRJ
• De schaal ‘huiselijke relaties’ omvat in de ZRJ ook gezinsrelaties. Dit betekent dat ook de 

relatie tussen ouders die geen gezamenlijke huishouding meer voeren op dit domein 
wordt	gescoord.	Vechtscheidingen	en	andere	conflictueuze	relaties	zullen,	als	het	om	
ernstige situaties gaat, vaak op niveau 2 scoren. 

• Als één gezinslid hulp vraagt kan dit er op wijzen dat hij of zij de problemen erkent. 
Score 3 is van toepassing als blijkt dat niet alleen de hulpvrager maar ook de andere 
gezinsleden daadwerkelijk de problemen erkennen en proberen te veranderen. 

• Bij jeugdigen die niet meer thuis wonen gaat het om huiselijke relaties in de situatie waar 
hij/zij op dat moment woont. 

5.5 Huiselijke relaties
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Domein Geestelijke gezondheid & gedrag en ontwikkelingsstaat

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• Aan- of afwezigheid van geestelijke problemen.
• Hoe de persoon omgaat met eventuele problemen.
• In welke mate de persoon last heeft van de problemen en de invloed op het functioneren.
• Of de persoon behandeld wordt.

Aandachtspunten
• Personen met problemen die niet behandeld worden scoren maximaal een 2.
•	 Reacties	op	gebeurtenissen	en	stress	door	bijv.	financiële	problemen	vallen	er	niet	onder.
• Als de aanleiding weg valt maar de reactie blijft bestaan geldt dit wel als een geestelijk 

probleem.

Begrippen
• Suïcide-ideatie: plannen, gedachten, en verlangens voor zelfdoding. 
• Functioneringsproblemen: stoornissen in uitvoeren handelingen ten gevolge van geestelijke 

problemen.
• Symptomen: observeerbare uitingen van geestelijke problemen.
• Milde symptomen: geestelijke problemen veroorzaken enige/lichte functioneringsproblemen. 
• Behandeltrouw: mate waarin men zich aan de behandeling houdt.
• Minimale symptomen: niet-noemenswaardige geestelijke problemen of normale 

stressreacties.

Aandachtspunten ZRJ
Bij de ZRJ gaat het in dit domein om geestelijke gezondheid maar ook om gedrag en 
ontwikkelingsstaat.
• Voor jeugdigen is de ontwikkeling van sociaal gedrag, cognitief vermogen, 

taalvaardigheid en motoriek – zeker bij jonge kinderen – een belangrijke reden voor een 
vraag om zorg. In de ZRJ wordt dit gescoord binnen het domein ‘Geestelijke gezondheid, 
gedrag en ontwikkeling’. Voor de jeugdigen gaat het op dit domein om onder meer 
problematisch gedrag, een beperkte (cognitieve) ontwikkeling, of beperkte ontwikkeling 
van vaardigheden. Met dit domein zal minder de redzaamheid centraal staan, als wel de 
ontwikkelingsstaat: is het functioneren op deze terreinen leeftijdsadequaat?  

• Bij baby’s scoort men hier bijvoorbeeld problemen in de ontwikkeling en gevoeligheid 
voor prikkels. 

• Uitdagend en grensoverschrijdend seksueel gedrag horen bij gedragsproblemen en 
worden op dit domein gescoord. 

• Bij de beoordeling van de intensiteit en de duur van de problemen kijk je naar de mate 
waarin dit afwijkt van wat verwacht mag worden gezien de leeftijd van het kind.

5.6 Geestelijke gezondheid & gedrag en ontwikkelingsstaat
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Domein Lichamelijke gezondheid

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• De aan- of afwezigheid van een lichamelijke aandoening (verwondingen, ziekten).
• Hoe de persoon met een aandoening omgaat.
• Mate van verzorging van wonden of behandeltrouw. 

Aandachtspunten
•	 Een	kritieke	situatie	is	niet	per	definitie	levensbedreigend.	
• Een chronische of ernstige aandoening die behandeling behoeft maar niet krijgt scoort 

 maximaal 2.
• Een chronische aandoening zoals diabetes of een COPD scoort maximaal een 4.

Begrippen
• Kritieke situatie: niet-ingrijpen leidt tot ernstige en langdurige gezondheidsproblemen.
• Chronische/progressieve aandoening: hebben langzaam, slepend en/of erger wordend 

verloop.
• Beperking van activiteiten: geen volle vrijheid in activiteiten door lichamelijk probleem.
• Mobiliteit: mogelijkheid om zich te verplaatsen en om delen van het lichaam te bewegen. 

Aandachtspunten ZRJ
•	 Specifiek	voor	jongeren	geldt	hier	dat	de	leefstijl	gezondheidsrisico’s	met	zich	mee	kan	

brengen. Dat is in de formulering meegenomen. 
• Overgewicht is te rekenen als een aandoening. Ook onveilig vrijen en soa’s worden op 

deze schaal gescoord (onveilig vrijen als leefstijl die gezondheidsrisico oplevert en soa als 
aandoening).

• Uitdagend en grensoverschrijdend seksueel gedrag horen bij gedragsproblemen (domein 
Geestelijke gezondheid, gedrag en ontwikkelingsstaat).

5.7 Lichamelijke gezondheid
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Domein Middelengebruik & verslaving

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• Drugs-, gok- en alcoholgebruik.
• De mate waarin dat gebruik invloed heeft op het functioneren.
• Verslaving conform de criteria van de DSM-IV.
• Bij een behandeling voor verslaving: de mate van behandeltrouw. 

Aandachtspunten
• Ieder gebruik van alcohol of tabak (nicotine) is middelengebruik, cafeïne niet. 
• Medicijngebruik volgens voorschriften valt er niet onder.

Begrippen
• Ernstig middelenmisbruik: gebruik geeft duidelijke beperkingen, lijden, fysiek gevaar, 

delinquentie. 
• Institutionalisering/hospitalisatie: in een instituut of ziekenhuis opnemen.
• Preoccupatie gebruik/bemachtigen: voortdurende gerichtheid op gebruik of verkrijgen 

middelen.
• Onthoudingsverschijnselen: syndroom als gevolg van verminderen langdurig 

middelengebruik.
• Afkick-ontwijkend gedrag: handelingen ter vermijding of uitstel onthoudingsverschijnselen.
• Essentiële activiteiten: handelingen van wezenlijk belang voor het leven (eten, drinken, 

slapen).
• Middelengebruik gerelateerde problemen: problemen ten gevolge van middelengebruik.

Aandachtspunten ZRJ
In de ZRJ wordt naast middelengebruik ook gekeken naar andere vormen van verslaving 
zoals gamen.
• Het is nog de vraag of de indicatoren voor de verschillende niveaus voor jeugdigen niet 

aangepast moeten worden (lees: strenger geformuleerd moeten worden). Een kind van 
13 dat al rookt is wat anders dan een jongere van 18 die dat doet. Op dit moment zijn er 
echter nog geen goede, aangepaste criteria voorhanden. De scoring is vooralsnog voor 
alle leeftijdsgroepen gelijk. 

• Gameverslaving wordt ook op dit domein gescoord. Bij het bepalen van de score kijk je 
naar de frequentie en duur van het gamen en de mate waarin het gamen invloed heeft 
op het functioneren van de jeugdige. 

5.8 Middelengebruik & verslaving 
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Domein Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (Instrumentele ADL)

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• Meer complexe taken zoals boodschappen en huishouden doen en zorgen voor anderen.
• De mate waarin de persoon deze taken uitvoert of heeft georganiseerd.

Aandachtspunten
• Openen en sorteren van post is te zien als een complexe taak.
• Hoe goed een persoon zijn directe omgeving onderhoudt valt onder complexe taken.

Begrippen
• Complexe vaardigheden: vragen planning en organisatie, omvat ook zorg voor (jonge) 

kinderen.

Aandachtspunten ZRJ
• Instrumentele ADL gaat over het organiseren en plannen van taken in verzorging en 

huishouden. Het al dan niet naar school gaan wordt gescoord op het domein Werk & 
opleiding. Het domein Maatschappelijke participatie draait om activiteiten buiten school 
en werk.

• Voor jeugdigen vanaf 12 jaar gaat het om taken in het organiseren van het huishouden, 
opruimen van eigen kamer, afwassen of zorgen voor leden van het huishouden.

• Bij de instrumentele ADL geldt voor jongeren dat het omgaan met instanties een 
specifiek	aandachtspunt	is	voor	het	bepalen	van	de	mate	zelfredzaamheid	(bijvoorbeeld	
DUO, hulpverlening of belastingdienst). Die omgang bepaalt in hoge mate of de 
jeugdige zijn zelfverzorging en huishouden niet alleen intern, maar ook in relatie met de 
buitenwereld op orde krijgt.

• Bij score 3 gaat het om een duidelijk niet-leeftijdsadequaat functioneren op een aspect; 
bij 4 gaat het om kleine problemen die binnen de normale variatie vallen. 

Domein Basale activiteiten van het dagelijks leven (Basale ADL)

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
Basale zelfzorgtaken zoals eten, wassen, aankleden, toiletgang.

Begrippen
• Zelfzorg: ADL-taken voor de verzorging van eigen lichaam en geest.
• Basisbehoeften: elementaire levensbehoeften; (met name) voeding, huisvesting, kleding.

Aandachtspunten ZRJ
• Basale ADL gaat over zelfverzorging. Aangenomen wordt dat kinderen zeker vanaf vier 

jaar steeds meer taken op dit gebied zelf gaan doen. Bij dit domein wordt nagegaan 
in welke mate jeugdigen leeftijdsadequaat functioneren bij het uitvoeren van taken 
om voor zichzelf te zorgen zoals eten, wassen, aankleden. Bij score 3 gaat het om een 
duidelijk niet-leeftijdsadequaat functioneren op een aspect; bij 4 gaat het om kleine 
problemen die binnen de normale variatie vallen. 

5.9 Basale activiteiten van het dagelijks leven (Basale ADL)

5.10 Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (Instrumentele ADL)
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Domein Sociaal netwerk

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• Aantal en kwaliteit relaties met vrienden, familie en kennissen (die niet tot het huishouden 

behoren).
• Of die relaties voldoende steunend en begeleidend zijn bij groei en ontwikkeling.
• Of die een belemmerende invloed hebben. 

Aandachtspunten
• Naast belemmerende contacten telt of er positieve sociale relaties zijn of niet. 
• (On-)mogelijkheid om te helpen kan komen door bv. afstand, beperkingen of onkunde 

relaties.
• Sommigen denken niet direct aan positieve leden in het netwerk; vraag er daarom expliciet 

naar. 

Begrippen
• Noodzakelijke steun: hulp/begeleiding/bekrachtiging nodig om te functioneren in omgeving.
• Belemmerende relaties: individuen of groepen die een negatieve invloed hebben op het 

functioneren.
• Ernstig sociaal isolement: persoonlijk en maatschappelijk zorgelijk of verdrietig gebrek aan 

contact.
• Actief en passief terugtrekken uit sociale relaties: door bijv. agressief of afstandelijk 

gedrag, gebrek aan lichamelijke verzorging, of juist afwachtende houding, geen afspraken 
nakomen.

• Ondersteunende relaties: beïnvloeden het functioneren van de persoon positief/helpend/
stimulerend.

• Gezond sociaal netwerk: voldoende stabiele relaties die steun geven.

Aandachtspunten ZRJ
• Steun van andere volwassenen (buiten het gezin) kan een belangrijke bijdrage leveren 

aan het welbevinden van kinderen. Het gaat om volwassenen die direct (bijvoorbeeld 
door emotionele steun te bieden en rolmodel te zijn) of indirect (door ouders te helpen 
hun ouderlijke taken te vervullen) een bijdrage leveren aan het welbevinden van de 
kinderen.

5.11 Sociaal netwerk
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Domein Maatschappelijke participatie

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• De mate waarin de persoon deelneemt aan maatschappelijke activiteiten en organisaties.
• Deelname aan een georganiseerde activiteit zoals sportclub, vereniging, comité, kerk, 

steungroepen.
• Deelname aan bevorderende of belemmerende externe factoren (bijv. transport, tijd, 

kinderopvang). 
•	 Omvat	niet	het	bezoek	aan	café,	coffeeshop	of	uitgaansgelegenheden.

Aandachtspunten
• Scoor 1 als de situatie van de persoon geen participatie toelaat (persoon is aan het 

overleven).

Begrippen
• Crisissituatie/overlevingsmodus: persoon kan met grote moeite in eigen basisbehoeften 

voorzien.
• Maatschappelijke isolatie: geen maatschappelijke activiteiten, geen lidmaatschap 

gemeenschap.
• Sociale vaardigheden: vermogen tot deelname gemeenschap en/of maatschappelijke 

activiteiten.
• Nauwelijks maatschappelijke participatie: maatschappelijke activiteiten zijn niet 

noemenswaardig.
• Enige maatschappelijke participatie: één of twee maatschappelijke activiteiten. Deelname 

is gunstig voor de persoon, niet direct voor de gemeenschap.
• Actief participeren: op zich nemen van (kern-) taken binnen gemeenschappen; voordeel 

voor beide. 

Aandachtspunten ZRJ
• Het domein Maatschappelijke participatie draait om georganiseerde activiteiten buiten 

school en werk zoals deelname aan clubs en verenigingen. 
• ADL gaat over praktische dingen in verzorging en huishouden. Het al dan niet naar school 

gaan wordt gescoord op het domein Werk & opleiding. De algehele invulling van de 
vrijetijd wordt gescoord bij het domein Tijdsbesteding.

5.12 Maatschappelijke participatie
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Domein Justitie

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• Alle staande- en aanhoudingen door politie.
• Op dit moment, of in het (recente) verleden, in aanraking met justitie.
• Aanraking interfereert mogelijk met zorg-, huisvesting- of dagbestedingtraject. 

Aandachtspunten
• Verkeersovertredingen vallen niet onder strafrecht maar administratiefrecht. 
• Aanhouding door politie is een politiecontact, is geen justitieel contact als de boete is 

betaald. 
•	 Iets	is	over	het	algemeen	een	justitiële	zaak	als	de	officier	van	justitie	de	zaak	in	

behandeling neemt. 
• Neem justitiële zaken die verder in het verleden hebben plaatsgevonden mee in de 

beoordeling vanwege mogelijk langdurige gevolgen. 
• Richtlijn scoring bij justitiële zaken: 

1 = persoon krijgt straf. De cliënt moet voor de rechter verschijnen.
2 = persoon zit in detentie, heeft een taakstraf, extramurale detentie (elektronisch 

toezicht), OM-transacties.
3 = persoon heeft geen straf (meer) mits hij zich aan door de rechter gestelde 

voorwaarden houdt. 
4 = persoon heeft straf gehad, maar kan door strafblad nadelige gevolgen ondervinden. 
5 = persoon heeft nooit strafbaar feit gepleegd, (al lang) geen straf gehad, geen strafblad 

meer, geen belemmering om een Verklaring Omtrent Gedrag te krijgen.

Begrippen
• Contact met politie: in verband met een overtreding of misdrijf.
• Openstaande zaken: zaken die justitie nog in behandeling neemt of een uitspraak over 

moet doen.
• Lopende zaken: zaken waarvan de persoon op dit moment de straf ondergaat.
• Voorwaardelijke straf: een straf is (nog) niet ten uitvoer gebracht onder door de rechter 

gestelde voorwaarden. 
• Voorwaardelijke invrijheidsstelling: een veroordeelde is onder voorwaarden vervroegd 

vrijgelaten nadat tweederde van de straf is uitgezeten.
• Strafblad: een registratie van de wetsovertredingen waar iemand voor veroordeeld is 

(registratie geldt 5 jaar voor overtredingen en 30 jaar voor misdrijven).

Aandachtspunten ZRJ
• Leerplichtzaken in verband met frequent schoolverzuim en jeugdreclasseringstrajecten 

vallen onder 3. Eenmalige boetes voor lichte overtredingen vallen onder 4. Is die boete 
voldaan, dan is scoring niet nodig. Jongeren die een Haltstraf hebben gehad in het 
afgelopen jaar vallen onder 3.

•	 Slachtofferschap	valt	hier	niet	onder.	Lijdensdruk	als	gevolg	van	slachtofferschap	scoor	je	
onder domein geestelijke gezondheid.

5.13 Justitie



Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ) 24

Terug naar inhoudsopgave >

In dit hoofdstuk worden de ouderschapschalen toegelicht. De eerste vier domeinen corresponderen met het ZRM-supplement: Ouderschap®. Per domein worden aandachtspunten 
beschreven voor het invullen van de ZRJ. Bij in de ZRM® voorkomende domeinen wordt de toelichting op het domein uit het ZRM-supplement: Ouderschap® samengevat. Voor de 
uitgebreide instructies voor het ZRM-Supplement: Ouderschap® kun je de handleiding van het supplement raadplegen.

6.1 Lichamelijke verzorging

6. Ouderschapschalen: toelichting domeinen en begrippen 

Domein Lichamelijke verzorging

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over: 
• Mate waarin de ouder zorgt voor veilige fysieke omgeving. 
• Mate waarin de lichamelijke basiszorg (kleding, voeding, hygiëne) op orde is.
• Mate waarin voldoende beweging gestimuleerd wordt. 
• Hoe vaak kind in het gezin in het afgelopen jaar (ernstige) ongelukken in en om het huis 

meemaakte (als indicator veiligheid omgeving, onveilig gedrag en toezicht van de ouder).
• Signalering van lichamelijke mishandeling of lichamelijke verwaarlozing.

Aandachtspunten
• Lichamelijke ontwikkeling van een kind valt hierbuiten, tenzij het een signaal is voor dit 

domein.
• Seksueel misbruik geldt als lichamelijke mishandeling.

Begrippen
• Ongeluk: incident waarvoor arts, medisch deskundige of EHBO’er moet worden ingeroepen.
• Lichamelijke mishandeling: onder andere slaan, knijpen, toebrengen brandwonden, kind 

laten vallen.
• Lichamelijke basiszorg: kleding, voeding, hygiëne en medische zorg.
• Lichamelijke verwaarlozing: ontbreken of tekortkoming van verzorging die het kind nodig 

heeft.

Aandachtspunten ZRJ
• Als de ouder een kind wel goed wil voeden, verder goed voor het kind zorgt, maar soms 

geen geld heeft en bijvoorbeeld afhankelijk is van de voedselbank, dan is de scoring van 
de lichamelijke verzorging afhankelijk van de vraag of – en zo ja hoe vaak – de kinderen 
geen goed eten krijgen (score 4, 3 of 2). 
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Domein Sociaal-emotionele ondersteuning

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• De mate waarin de ouder zorgt voor een omgeving waarin het kind zich sociaal-emotioneel 

gezond kan ontwikkelen.
• Leeftijdsadequate grenzen stellen en daarin consequent zijn.
• Positief gedrag stimuleren.
•	 Signalering	van	geestelijke	mishandeling	en	(affectieve)	verwaarlozing.	
• De mate waarin de ouder sociale interactie met andere kinderen van zijn leeftijd 

 stimuleert.

Aandachtspunten
• Daadwerkelijke ontwikkeling van het kind valt hierbuiten, maar kan wel een signaal zijn 

voor dit domein.
• Als het kind getuige is van huiselijk geweld, dan valt dit onder geestelijke mishandeling. 
• Het huiselijk geweld scoor je op het domein Huiselijke relaties. 

Begrippen
• Fout voorbeeldgedrag: overtreden normen en regels door ouder(s)/verzorger(s). 
• Geestelijke mishandeling: afwijzing en vijandigheid jegens kind.
•	 Geestelijke	verwaarlozing:	negeren,	pedagogische	en	affectieve	verwaarlozing,	frequente	

onthouding positieve aandacht.

Aandachtspunten ZRJ
• Bij score 3 zijn er geen vermoedens van geestelijke mishandeling of verwaarlozing. Er zijn 

geen formele meldingen of andere signalen van geestelijke mishandeling of verwaarlozing.

6.2 Sociaal-emotionele ondersteuning
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Domein Scholing

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• Staan leerplichtige kinderen ingeschreven bij een school?
• Hoe vaak waren kinderen de afgelopen maand ongeoorloofd afwezig tijdens de les?
• Hebben kinderen gelegenheid om buiten schooltijd aan schoolse taken (w.o. huiswerk) te 

werken? 
• In welke mate is de ouder betrokken bij de school van zijn/haar kind?
 
Aandachtspunten
• Het domein heeft betrekking op leerplichtige kinderen (tot 16 jaar).
•	 Ook	heeft	het	domein	betrekking	op	de	kwalificatieplicht	van	jeugdigen:	jongeren	van	16	

tot	18	jaar	moeten	onderwijs	volgen	tot	zij	een	startkwalificatie	hebben	(een	diploma	havo,	
vwo, mbo-niveau 2 of hoger).

Begrippen
• Ongeoorloofd verzuim: als een leerling verzuimt zonder geldige reden, of als niet met de 

school wordt overlegd.
• Ouderbetrokkenheid: alle vormen van belangstellende betrokkenheid van de ouders bij 

de begeleiding van hun eigen kind, bij de groep waarin hun kind zit en bij de school als 
geheel. Voorbeelden van ouderbetrokkenheid zijn: gesprekken met het kind over school, 
hulp bij  huiswerk, zitting hebben in ouder- of medezeggenschapsraad, naar rapportage-
besprekingen	en	ouderavonden	gaan	(definitie	NJi).

Aandachtspunten ZRJ
• Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 

of	17	jaar	die	valt	onder	de	kwalificatieplicht	en	die	ingeschreven	staat	op	een	school	of	
 onderwijsinstelling en zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt. 

• Geoorloofd verzuim: verzuim op basis van een ziekmelding, op basis van verleend verlof, 
op basis van gewichtige omstandigheden of vrijstelling van inschrijvingsplicht. 

6.3 Scholing
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Domein Opvang

Samenvatting ZRM®

Dit domein gaat over:
• De mate waarin een ouder zorgt voor (in)formele vormen van opvang of toezicht zodra de 

ouder zelf niet beschikbaar is én het (leerplichtige) kind niet op school is.
• In hoeverre de opvang beschikbaar is.
• Of de opvang betrouwbaar is: altijd en op afroep beschikbaar.
• De kwaliteit: is de opvang toegerust om basiszorg en opvoedtaken naar behoren uit te voeren?

Aandachtspunten
• Als een ouder altijd beschikbaar is of kinderen in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, 

scoor je een 4.
• Is een kind geregeld alleen thuis en dit is een probleem, scoor dan een 2 of lager.
• Het gaat er altijd om of de veiligheid, basiszorg en geestelijk welzijn van het kind 

 gegarandeerd is. 
• Als het kind ongelukkig is met de opvangsituatie en de ouder handelt dan niet, weeg dat 

dan mee in het domein ‘sociaal-emotionele ondersteuning’.

Begrippen
• Lichamelijke basiszorg: kleding, voeding, hygiëne en medische zorg.
• Opvoedtaken: activiteiten die bevorderen dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Opvoedtaken	zijn	leeftijdsspecifiek	(tabel	opvoedtaken).

Aandachtspunten ZRJ
• Het gaat niet alleen om opvang bijvoorbeeld op een crèche of BSO, maar ook bij familie of 

bij kennissen etc. 
• Scoor de opvang die is gerealiseerd buiten de vervangende opvoedsituatie waar een kind 

ook in de nacht verblijft (bijvoorbeeld deeltijd pleegzorg). 

Domein Toezicht vrije tijd

In het ZRM-supplement: Ouderschap® komt dit domein niet voor. Toelichting en aandachtspunten ZRJ
Het gaat hier om de sturing en toezicht op activiteiten van de jeugdige in de vrije tijd. 
• Het bovengenoemde domein ‘Opvang’ geldt vooral voor jeugdigen t/m 12 jaar. Bij 

thuiswonende jeugdigen vanaf 12 jaar is opvang bij het vorderen van de leeftijd steeds 
minder aan de orde. In dat laatste geval is het wenselijk dat ouders enig toezicht hebben op 
wat de jeugdige in zijn vrije tijd doet. 

• Ook bij kinderen onder de 12 jaar is het belangrijk dat er zicht is op wat het kind doet en 
met wie als het buiten het gezichtsveld van ouders/opvoeders is. 

6.4 Opvang

6.5 Toezicht vrije tijd 
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Domein Opvoedstress

Bij het ZRM-supplement: Ouderschap® komt dit domein niet voor. Toelichting en aandachtspunten ZRJ
De mate waarin ouders zich een competente opvoeder voelen is een belangrijk aandachts-
punt in de literatuur en praktijk van de opvoedkunde. Het is gebruikelijk om te spreken van 
opvoedvragen als het om een lichte onzekerheid gaat, om opvoedingsspanning als er vragen 
zijn die niet snel oplosbaar zijn en om opvoedingsnood als de problemen als hardnekkig en 
complex worden ervaren en om crisis als ouders het idee hebben geheel geen grip meer te 
hebben op de situatie en directe hulp geboden is.

• In het domein Sociaal-emotionele ondersteuning gaat het om de beoordeling van het 
feitelijke opvoedgedrag van ouders: stellen ze adequaat grenzen, bieden ze warmte, tonen 
ze het goede voorbeeldgedrag? Het kan zijn dat ze hierop ernstig tekortschieten (i.e. dat ze 
op het domein laag scoren), zonder dat de ouders dat zelf als een probleem ervaren (i.e. ze 
ervaren zelf weinig opvoedstress). In dat geval kan het nodig zijn hulp met enige drang of 
zelfs dwang uit te voeren.

• In het domein Opvoedstress gaat het erom in beeld te brengen of ouders de opvoeding 
zelf als moeilijk ervaren: ervaren ze problemen met grenzen stellen, vinden ze dat ze 
voldoende warmte kunnen bieden of dat ze een goed voorbeeld voor hun kinderen zijn? 
Eén van de hoofdredenen waarom ouders een beroep doen op jeugdhulp is dat ze zich 
niet competent voelen in hun rol als opvoeder. De ervaren draaglast van de opvoedtaken 
overstijgt dan hun ervaren draagkracht. Let wel, het gaat hier om de ervaren opvoed-
competentie. Sommige ouders hebben veel moeite met hun opvoedtaken, terwijl ze het 
feitelijk vrij goed doen. 

6.6 Opvoedstress
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Domein Beschermen in omgeving buiten het gezin

Bij het ZRM-supplement: Ouderschap® komt dit domein niet voor. Toelichting en aandachtspunten ZRJ
Bij dit domein staat de vraag centraal of ouders al dan niet beschermende acties 
ondernemen ten aanzien van pesten, mishandeling, discriminatie etc. van de jeugdige 
buiten het gezin.
Onder ‘omgeving buiten gezin’ verstaan we hier de omgeving van de jeugdige buiten het 
samenlevingsverband van de jeugdige met de biologische ouder(s) of stiefouder(s), ofwel 
het gezin, of de vervangende opvoedingssituatie (residentiële instelling of pleeggezin). 
Voorbeelden van problemen die hieronder kunnen vallen, zijn: gebrekkige situatie op 
crèche, school, buurt; gebrek aan acceptatie, respect, veiligheid (ernstig gepest worden, 
discriminatie, bedreiging, vervolging, sociale onrust); gebrekkige aansluiting door migratie; 
slachtoffer	van	ramp;	slachtoffer	van	zeden-,	gewelds-	of	vermogensmisdrijf.	Deze	situaties	
worden hier gescoord naar de mate waarin de ouders er actie op ondernemen om de 
jeugdige tegen de situaties te beschermen. Bron: Van Yperen e.a. (2010).

• Bij Toezicht vrije tijd gaat het om het toezicht en de sturing op het gedrag en de 
activiteiten van de jeugdige zelf. Bij dit domein gaat het om het beschermen van de 
jeugdige tegen risicovolle problemen in de omgeving buiten het gezin van de jeugdige 
(bijvoorbeeld pesten).

6.7 Beschermen in omgeving buiten het gezin
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Wat je kunt met de ZRJ-scores is afhankelijk van hoe het instrument wordt gebruikt. Het 
invullen van de ZRJ is geen doel op zich, maar moet een duidelijk nut hebben in de praktijk. 
Het gaat erom een goed integraal beeld te vormen van de jeugdige en zijn gezin in het licht 
van eventueel te bieden hulp of steun en noodzakelijke afstemming met andere instanties 
die bij een gezin of een jeugdige betrokken kunnen zijn. 

Op drie niveaus kunnen de scores bruikbaar zijn:
• In de concrete hulp aan jeugdige en zijn gezin (primair proces)
• Voor het team en de instelling
• Voor het gemeentelijk beleid

7.1 Primaire proces
De ZRJ-scores zijn behulpzaam op uitvoerend niveau in de concrete hulp aan de jeugdige/gezin: 
• Het creëren van overzicht van het functioneren van de jeugdige én relevante 

ouderfiguren en de risico- en positieve factoren die daarbij aan de orde zijn. Wat gaat 
goed? Welke risico’s zijn er? Hoe functioneren de verschillende gezinsleden? Is er al hulp 
voor gezinsleden op bepaalde domeinen? 

• Het opstellen van een plan van aanpak. De scores op de domeinen bieden een leidraad 
voor het opstellen van doelen. Goed is dat daarbij breed wordt gekeken, niet alleen naar 
de ontwikkelingsstaat van de jeugdige en de opvoeding door de ouders, maar ook naar 
eventuele problemen met financiën, huisvesting, gezondheid etcetera. Welke (jeugd)hulp is 
nodig en welke samenwerking met andere aanbieders van zorg is daarin eventueel nodig? 

• Voortgangsbespreking en eindevaluatie. Zijn de beoogde doelen op de verschillende 
domeinen behaald? Is er een toename van zelfredzaamheid? 

De ZRJ kan ook ondersteunend zijn in de samenwerking op meerdere gebieden:
• Delen van informatie over een gezin: de ZRJ helpt om in de breedte te kijken en anderen 

(eerder) bij een casus te betrekken: het stimuleert om bij teamleden na te gaan of 
jongere of gezin al bekend is en te kijken welke andere instanties meer informatie 
kunnen leveren over de verschillende domeinen.

• Een samenhangende aanpak: de ZRJ maakt inzichtelijk welke instellingen bij de 
ondersteuning van een gezin nodig zijn en kan helpen om de taakverdeling helder te 

krijgen: wie doet wat op welk domein.
• Multidisciplinair werken: de ZRJ helpt bij de voorbereiding van multidisciplinair overleg. 

Het is een goede manier om een compleet en objectief beeld van de gezinssituatie te 
geven en de problemen die er spelen en om te onderbouwen wat nodig is. 

• Adequate doorverwijzing en overdracht. Dit geldt ook voor de doorverwijzing of overdracht 
naar andere instanties of bijvoorbeeld de casemanager. Het helpt om een goed beeld te 
geven van het gezin en te onderbouwen waarom de cliënt overgedragen moet worden.

• Goede onderlinge communicatie: de ZRJ kan helpen in de onderlinge communicatie 
doordat het zorgt voor eenheid van taal.

7.2 Team en instelling 
Ook voor een team of instelling zijn de scores behulpzaam. Het geeft informatie die helpt bij 
het opbouwen van een reflectieve praktijk: wat zijn de profielen van onze doelgroepen, doen 
we wat past bij de doelgroep en doen we dat goed? Met behulp van het instrument kunnen 
gegevens verzameld worden over alle cliënten. Daarmee kunnen overzichten gemaakt worden 
van de kenmerken van de doelgroep cliënten. Het biedt de mogelijkheid een kwaliteitsgesprek 
te voeren over de vraag of het team of de instelling een goed antwoord heeft op de problemen 
die bij cliënten spelen. Ook kan bijvoorbeeld worden nagegaan of het team of de instelling de 
juiste samenwerkingspartners heeft, gezien veel voorkomende combinaties van problemen. 

7.3 Gemeentelijk beleid
De gegevens zijn ook bruikbaar voor het gemeentelijk beleid. De ZRJ-scores kunnen 
informatie bieden over de vraag: wat zijn de kenmerken van belangrijke doelgroepen 
en wat vraagt dat van instellingen die hulp bieden en van de samenwerking tussen 
instellingen (en gemeenten)? Eén van de belangrijke opgaven van de jeugdsector is 
dat er meer samenhang komt in het aanbod van alle professionals, instellingen en het 
gemeentelijk beleid met betrekking tot de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen. 
Die samenhang betreft niet alleen de diensten van jeugdinstellingen, maar ook die van 
bijvoorbeeld de schuldhulpverlening, arbeidstoeleiding, psychische hulp aan volwassenen 
enzovoorts. Een integraal instrument dat voor meerdere sectoren en hulpvormen bruikbaar 
is kan de communicatie en afstemming tussen instellingen en gemeenten bevorderen. 

7. Waar worden de scores op de ZRJ voor gebruikt? 
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ZRJ 0-4 jaar

DOMEIN 1 – acute problematiek 2 – niet zelfredzaam 3 – beperkt zelfredzaam 4 – voldoende zelfredzaam 5 – volledig zelfredzaam

Geestelijke 
 gezondheid, 
 gedrag en 
 ontwikkelingsstaat
(van cognitie en/of 
 vaardigheden)

• Ernstige moeilijkheden in 
het leeftijdsadequaat func-
tioneren van het kind door 
psychische, gedrags- of 
ontwikkelingsstoornis van 
het kind.

• Aanhoudende psychische, 
gedrags- of ontwikkelings-
stoornis van het kind 
die het gedrag kan 
beïnvloeden. 

• Moeilijkheden in het 
leeftijds-adequaat 
functioneren van het kind 
door symptomen.

• Matige moeilijkheden 
in het leeftijdsadequaat 
functioneren van het kind 
door psychische, gedrags- 
of ontwikkelingsproblemen 
en/of gewone, maar 
qua intensiteit stevige 
faseproblematiek.

• Minimale symptomen als 
voorspelbare reactie op 
stressoren. 

• Marginale beperking in 
het leeftijdsadequaat 
functioneren van het kind.

• Symptomen afwezig of 
zeldzaam. 

• Goed of superieur 
functioneren van het kind. 

• Niet meer dan de dagelijkse 
beslommeringen of zorgen.

Lichamelijke 
 gezondheid

• Direct medische aandacht 
nodig / kritieke situatie.

• (Chronische) lichamelijke 
aandoening die regelmatige 
behandeling nodig heeft, 
wordt niet behandeld.

• Functioneren is ernstig 
beperkt door lichamelijk 
gezondheidsprobleem en/of 
een niet-leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling.

• Functioneren is beperkt 
door lichamelijk gezond-
heidsprobleem en/of een 
niet-leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling. 

• Medische aandoening 
wordt behandeld. 

• Leeftijdsadequate 
 lichamelijke ontwikkeling. 

• Een medische aandoening 
wordt behandeld. 

• Functioneren is marginaal 
beperkt door lichamelijke 
gezondheidsproblemen. 

• Leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling.

• Er zijn geen medische 
problemen.

Deel B - De Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ)
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DOMEIN 1 – acute problematiek 2 – niet zelfredzaam 3 – beperkt zelfredzaam 4 – voldoende zelfredzaam 5 – volledig zelfredzaam

Geestelijke 
gezondheid, gedrag 
en ontwikkelings-
staat
(van cognitie en/of 
vaardigheden)

• Ernstige moeilijkheden 
in het leeftijdsadequaat 
functioneren van het kind 
door psychische, gedrags- 
of ontwikkelingsstoornis 
van het kind.

• Aanhoudende psychische, 
gedrags- of ontwikkelings-
stoornis van het kind 
die het gedrag kan 
beïnvloeden. 

• Moeilijkheden in het 
leeftijds-adequaat 
functioneren van het kind 
door symptomen.

• Matige moeilijkheden 
in het leeftijdsadequaat 
functioneren van het kind 
door psychische, gedrags- 
of ontwikkelingsproblemen 
en/of gewone, maar 
qua intensiteit stevige 
faseproblematiek.

• Minimale symptomen als 
voorspelbare reactie op 
stressoren. 

• Marginale beperking  in 
het leeftijdsadequaat 
functioneren van het kind.

• Symptomen afwezig of 
zeldzaam. 

• Goed of superieur 
functioneren van het kind. 

• Niet meer dan de dagelijkse 
beslommeringen of zorgen.

Lichamelijke 
 gezondheid

• Direct medische aandacht 
nodig / kritieke situatie.

• (Chronische) lichamelijke 
aandoening die regelmatige 
behandeling nodig heeft, 
wordt niet behandeld.

• Functioneren is ernstig 
beperkt door lichamelijk 
gezondheidsprobleem en/of 
een niet-leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling.

• Functioneren is beperkt 
door lichamelijk 
gezondheidsprobleem en/of 
een niet-leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling. 

• Medische aandoening 
wordt behandeld. 

• Leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling. 

• Een medische aandoening 
wordt behandeld. 

• Functioneren is marginaal 
beperkt door lichamelijke 
gezondheidsproblemen. 

• Leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling.

• Er zijn geen medische 
problemen.

Basale Activiteiten 
Dagelijks Leven  
(Basale ADL)

• Ernstige beperkingen in 
leeftijdsadequaat functio-
neren op alle of bijna alle 
gebieden van zelfzorg.

• Belangrijk probleem op 
meerdere gebieden van 
leeftijdsadequate zelfzorg 
(eten, wassen, aankleden, 
toilet).

• Er is op één gebied 
een probleem met 
leeftijdsadequate zelfzorg 
(eten, wassen, aankleden of 
toilet).

• Voorziet op 
leeftijdsadequate manier in 
de basisbehoeften van het 
dagelijks leven.

• Alleen ondergeschikte 
problemen.

• Geen problemen ADL

• Functioneert 
leeftijdsadequaat op alle 
gebieden van zelfzorg (eten, 
wassen, aankleden, toilet).

ZRJ 4-12 jaar (Basisschool)
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DOMEIN 1 – acute problematiek 2 – niet zelfredzaam 3 – beperkt zelfredzaam 4 – voldoende zelfredzaam 5 – volledig zelfredzaam

Sociaal netwerk • Geen vrienden onder 
leeftijdgenoten (buiten 
eventuele belemmerende 
contacten).

• Geen volwassen steun-
figuur	buiten	gezin.

• Nauwelijks vrienden onder 
leeftijdgenoten (buiten 
eventuele belemmerende 
contacten).

• Geen volwassen steun-
figuur	buiten	het	gezin.	

• Enige, bij de leeftijd pas-
sende steunende contacten 
onder leeftijdgenoten (buit-
en eventuele belemmeren-
de contacten).

•	 Eén	volwassen	steunfiguur	
buiten het gezin. 

• Heeft voldoende steunende 
contacten onder leeftijd-
genoten en volwassen 
	steunfigurenbuiten	het	
gezin.

•  Weinig belemmerende 
contacten.

• Gezond sociaal netwerk 
passend bij de leeftijd 
(vrienden op school,  
buurt en clubs).

• Geen belemmerende 
contacten.

• Veel steunende contacten 
waaronder volwassen steun-
figuren	buiten	het	gezin.

Maatschappelijke 
 participatie

• Niet van toepassing door 
crisissituatie. 

• In ‘overlevingsmodus’.

• Maatschappelijk geïsoleerd. 

• Geen sociale vaardigheden 
om op leeftijdsadequate 
wijze deel te nemen aan 
clubs, verenigingen, e.d.

• Weinig participerend in 
maatschappij. 

• Gebrek aan vaardigheden 
om op leeftijdsadequate 
manier betrokken te raken.

• Leeftijdsadequate 
deelname aan clubs, 
verenigingen of 
maatschappelijke 
activiteiten.

• Actieve deelname aan 
clubs, verenigingen of 
maatschappelijk voor de 
leeftijd opvallend actief.

Justitie 
(ivm ’12-minners’)

• Meer dan vier keren contact 
gehad met politie.

• Twee tot vier keren contact 
gehad met politie.

• Eenmalig contact met 
politie voor ernstig vergrijp.

• Eenmalig contact met 
 politie voor licht vergrijp.

• Geen contact met politie.



Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ) 35

Terug naar inhoudsopgave >

DOMEIN 1 – acute problematiek 2 – niet zelfredzaam 3 – beperkt zelfredzaam 4 – voldoende zelfredzaam 5 – volledig zelfredzaam

Financiën
(score:0 indien niet 
van toepassing)

• Geen inkomen en geen 
zakgeld. 

• Hoge, groeiende schulden.

• Onvoldoende inkomsten 
voor bij leeftijd passende 
eigen uitgaven.

• Groeiende schulden 
(anders dan voor studie) 
door spontaan of ongepast 
uitgeven.

• Inkomsten uit zakgeld 
of studielening zijn net 
voldoende voor uitgaven 
passend bij de leeftijd.

• Eventuele schulden (anders 
dan voor studie) zijn stabiel 
en/of zijn onder beheer.

• Inkomsten passend bij 
de leeftijd uit zakgeld of 
studielening. 

• Geeft gepast uit. 

• Beheert eventuele schulden 
(anders dan voor studie) 
zelf en deze verminderen. 

• Inkomsten uit (bij)baan. 

• Geeft voorhanden geld 
gepast uit.

•	 Kan	normale	financiële	
tegenvallers opvangen.

• Heeft eventueel normale 
schuldopbouw ivm studie.

Werk & opleiding • Gaat niet naar school en 
heeft geen werk. 

• Geen (deelname aan) 
alternatief opleidings- of 
arbeidstoeleidingstraject. 

• Veel verzuim van school 
en/of werk of van 
alternatief opleidings- of 
arbeidstoeleidingstraject.

• Laagdrempelige 
dagbesteding/
arbeidsactivering  of 
geregeld verzuim van 
school en/of werk.

• Hoogdrempelige dag-
besteding of arbeids-
toeleiding of tijdelijk werk 
of volgt opleiding voor 
startkwalificatie.

• Vast werk of volgt opleiding 
hoger	dan	startkwalificatie	
(havo, vwo, of mbo-2).

Tijdsbesteding • Afwezigheid van plezierige 
en/of nuttige activiteiten 
buiten school of werk. 

• Geen structuur in de dag.

• Onregelmatig dag-
nachtritme.

• Nauwelijks plezierige en/of 
nuttige activiteiten buiten 
school of werk.

• Nauwelijks structuur in de 
dag.

• Onregelmatig   
dag-nachtritme.

• Onvoldoende plezierige 
en/of nuttige activiteiten 
buiten school of werk. 

• Enige afwijkingen in dag-
nachtritme, met negatieve 
invloed op functioneren.

• Voldoende plezierige en/of 
nuttige activiteiten buiten 
school of werk. 

• Eventueel enige afwijkingen 
in dag-nachtritme, maar 
zonder negatieve invloed op 
functioneren.

• Algehele (vrije)
tijdsbesteding is 
leeftijdsadequaat.

• Gezond dag-nachtritme.

Huisvesting
(score:0 indien ZRM 
voor	ouder-figuur	
wordt ingevuld)

• Ouders en jeugdige hebben 
geen vaste woon- of 
verblijfplaats.

• Ouders en jeugdige hebben 
voor wonen ongeschikte 
huisvesting. 

• Huur/hypotheek is niet 
betaalbaar.

• Dreigende huisuitzetting.

• Ouders en jeugdige 
wonen in veilige, stabiele 
huisvesting maar slechts 
marginaal toereikend en/
of in onderhuur of niet-
autonome huisvesting.

• Huishouden heeft veilige, 
toereikende huisvesting.

• (Huur)contract met 
bepalingen.

• Gedeeltelijk autonome 
huisvesting.

• Huishouden heeft veilige, 
toereikende huisvesting.

• Regulier (huur)contract.

• Autonome huisvesting.

ZRJ 12-18/23 jaar Thuiswonend
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DOMEIN 1 – acute problematiek 2 – niet zelfredzaam 3 – beperkt zelfredzaam 4 – voldoende zelfredzaam 5 – volledig zelfredzaam

Huiselijke relaties
(score:0 indien ZRM 
voor	ouder-figuur	
wordt ingevuld)

• Sprake van huiselijk  geweld. • Leden huishouden gaan 
niet goed met elkaar om.

• Potentieel huiselijk geweld.

• Leden van het huishouden 
erkennen problemen.

• Proberen negatief gedrag te 
veranderen.

• Geen relationele problemen 
tussen leden huishouden 
(meer).

•	 Conflicten	worden	meestal	
adequaat opgelost.

• Relatie tussen leden van het 
huishouden is consistent 
veilig en ontspannen.

•	 Adequate	conflictoplossing.	

• Ze ondersteunen elkaar.

Geestelijke gezond-
heid, gedrag en 
ontwikkelingsstaat
(van cognitie en/of 
vaardigheden)

• Een gevaar voor zichzelf 
of anderen en/of terugke-
rende suïcide-ideatie.

• Ernstige moeilijkheden 
in het leeftijdsadequaat 
functioneren van jeugdige 
door psychische, gedrags- 
of ontwikkelingsstoornis 
jeugdige.

• Aanhoudende psychische, 
gedrags- of ontwikkelings-
stoornis van de jeugdige 
die het gedrag kan 
beïnvloeden. 

• Moeilijkheden in het 
leeftijds-adequaat 
functioneren van de 
jeugdige door symptomen.

• Geen behandeling.

• Matige moeilijkheden 
leeftijds-adequaat 
functioneren van 
de jeugdige door de 
problemen en/of gewone, 
maar qua intensiteit stevige 
faseproblematiek. 

• (Bij 15-23 jaar) 
behandeltrouw is minimaal.

• Minimale symptomen als 
voorspelbare reactie op 
stressoren.

• Marginale beperking 
van functioneren in 
het leeftijds-adequaat 
functioneren van de 
jeugdige.

• Symptomen afwezig of 
zeldzaam. 

• Goed of superieur 
functioneren van de 
jeugdige. 

• Niet meer dan de dagelijkse 
beslommeringen of zorgen.

Lichamelijke 
 gezondheid

• Direct medische aandacht 
nodig / kritieke situatie.

• (Chronische) lichamelijke 
aandoening die regelmatige 
behandeling nodig heeft, 
wordt niet behandeld.

• Functioneren is ernstig 
beperkt door lichamelijk 
gezondheidsprobleem en/of 
een niet-leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling.

• Levensstijl met ernstige 
gezondheidsrisico’s.

• Functioneren is beperkt 
door lichamelijk 
gezondheidsprobleem en/of 
een niet-leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling. 

• Medische aandoening 
wordt behandeld. 

• Levensstijl met duidelijke 
gezondheidsrisico’s, zoals 
vroeg middelengebruik.

• Leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling. 

• Een medische aandoening 
wordt behandeld. 

• Functioneren is marginaal 
beperkt door lichamelijke 
gezondheidsproblemen.

• De levensstijl kent 
geen duidelijke 
gezondheidsrisico’s.

• Leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling.

• Er zijn geen medische 
problemen.
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DOMEIN 1 – acute problematiek 2 – niet zelfredzaam 3 – beperkt zelfredzaam 4 – voldoende zelfredzaam 5 – volledig zelfredzaam

Middelengebruik & 
verslaving
(o.a. alcohol, drugs, 
gokken, gaming, seks, 
computer)

• Voldoet aan criteria voor 
ernstig misbruik/verslaving.

• Institutionalisering of 
 hospitalisatie noodzakelijk.

• Voldoet aan criteria voor 
verslaving. 

• Preoccupatie met 
gebruiken/ bemachtigen 
middelen.

• Onthoudingsverschijnselen 
of afkickontwijkend gedrag.

• Ontwijken of verwaarlozen 
van essentiële activiteiten 
van het dagelijks leven.

• Gebruik binnen de laatste 
30 dagen.

• Aan gebruik gerelateerde 
sociale, arbeids-, 
emotionele of fysieke 
problemen. 

• Gebruik interfereert niet 
met essentiële activiteiten 
dagelijks leven.

• Behandeltrouw is minimaal.

• In laatste 30 dagen 
gebruikt.

• Geen aan gebruik 
gerelateerde sociale, 
arbeids-, emotionele of 
fysieke problemen. 

• Geen voortdurend of 
gevaarlijk middelengebruik.

• Goede behandeltrouw.

• Geen middelengebruik/ 
misbruik van middelen.

Basale Activiteiten 
Dagelijks Leven 
(Basale ADL)

• Ernstige beperkingen in 
leeftijdsadequaat functio-
neren op alle of bijna alle 
gebieden van zelfzorg.

• Belangrijk probleem op 
meerdere gebieden van 
leeftijdsadequate zelfzorg 
(eten, wassen, aankleden, 
toilet).

• Er is op één gebied 
een probleem met 
leeftijdsadequate 
zelfzorg (eten, wassen of 
aankleden).

• Voorziet op leeftijds-
adequate manier in de 
basisbehoeften van het 
dagelijks leven.

• Alleen ondergeschikte 
problemen (bijvoorbeeld 
onregelmatig eten).

• Geen problemen ADL.

• Functioneert 
leeftijdsadequaat op alle 
gebieden van zelfzorg (eten, 
wassen, aankleden).

Instrumentele 
Activiteiten 
Dagelijks Leven 
(Instrumentele ADL)

• Ernstige beperkingen in het 
leeftijdsadequaat uitvoeren 
van complexe activiteiten.

• Heeft een voor leeftijd 
volstrekt onvoldoende idee 
welke instanties er zijn, wat 
je er mee moet doen en hoe 
ze te benaderen.

• Meerdere complexe 
activiteiten niet 
leeftijdsade-quaat 
uitgevoerd.

• Heeft een voor de leeftijd 
beperkt idee wat voor 
instanties er zijn, wat je er 
mee moet doen en hoe je ze 
moet benaderen.

• Één of meerdere complexe 
activiteiten worden 
niet leeftijdsadequaat 
uitgevoerd.

• Weet wat van instanties af, 
maar heeft gezien leeftijd 
nog teveel hulp nodig om 
er contact mee te leggen en 
gebruik van te maken.

• Functioneert leeftijds-
adequaat op uitvoering 
instrumentele ADL. Alleen 
ondergeschikte problemen 
(zoals slordig zijn).

• Weet voldoende van 
instanties af, heeft daar af 
en toe hulp bij nodig.

• Functioneert leeftijds-
adequaat op uitvoering 
instrumentele ADL. 

• Weet voor de leeftijd 
voldoende van welke 
instanties waarvoor zijn en 
hoe ze te benaderen, heeft 
daar geen hulp bij nodig.
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DOMEIN 1 – acute problematiek 2 – niet zelfredzaam 3 – beperkt zelfredzaam 4 – voldoende zelfredzaam 5 – volledig zelfredzaam

Sociaal netwerk • Geen vrienden onder 
leeftijdgenoten (buiten 
eventuele belemmerende 
contacten).

• Geen volwassen steun-
figuur	buiten	gezin.

• Nauwelijks vrienden onder 
leeftijdgenoten (buiten 
eventuele belemmerende 
contacten). 

• Geen volwassen 
steunfiguur	buiten	het	
gezin. 

• Enige, bij de leeftijd 
passende steunende 
contacten onder 
leeftijdgenoten (buiten 
eventuele belemmerende 
contacten).

•	 Eén	volwassen	steunfiguur	
buiten het gezin. 

• Heeft voldoende 
steunende contacten 
onder leeftijdgenoten en 
volwassen	steunfiguren	
buiten het gezin.

•  Weinig belemmerende 
contacten.

• Gezond sociaal netwerk 
passend bij de leeftijd 
(vrienden op school, buurt 
en clubs).

• Geen belemmerende 
contacten.

• Veel steunende contacten 
waaronder volwassen 
steunfiguren	buiten	het	
gezin.

Maatschappelijke 
participatie

• Niet van toepassing door 
crisissituatie. 

• In ‘overlevingsmodus’.

• Maatschappelijk geïsoleerd. 

• Geen sociale vaardigheden 
om op leeftijdsadequate 
wijze deel te nemen aan 
clubs, verenigingen, e.d.

• Weinig participerend in 
maatschappij. 

• Gebrek aan vaardigheden 
om op leeftijdsadequate 
manier betrokken te raken.

• Leeftijdsadequate 
deelname aan clubs, 
verenigingen of 
maatschappelijke 
activiteiten.

• Actieve deelname aan 
clubs, verenigingen of 
maatschappelijk voor de 
leeftijd opvallend actief.

Justitie • Zeer regelmatig 
 (maandelijks) contact met 
politie of openstaande 
zaken bij justitie.

• Regelmatig (meerdere 
keren per jaar) contact met 
politie of lopende zaken bij 
justitie.

• Incidenteel (eens per jaar) 
contact met politie of 
voorwaardelijke straf of – 
invrijheidstelling.

• Zelden (minder dan eens 
per jaar) contact met politie 
of heeft strafblad.

• Geen contact met politie.

• Geen strafblad.
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ZRJ 15-18/23 jaar Uitwonend

DOMEIN 1 – acute problematiek 2 – niet zelfredzaam 3 – beperkt zelfredzaam 4 – voldoende zelfredzaam 5 – volledig zelfredzaam

Financiën • Geen inkomen. 
• Hoge, groeiende schulden.

• Onvoldoende inkomsten. 

• Groeiende schulden door 
spontaan of ongepast 
uitgeven.

• Genoeg inkomsten voor 
basisbehoeften (incl. 
eventuele basisbeurs of 
uitkering).

• Gepast uitgeven.

• Eventuele schulden 
zijn stabiel en/of er is 
bewindvoering.

• Genoeg inkomsten (incl. 
eventuele basisbeurs) voor 
basisbehoeften.

• Geen uitkering.

•  Beheert eventuele 
schulden zelf en deze 
verminderen.

• Inkomsten ruim voldoende.

•	 Goed	financieel	beheer.	

•	 Is	financieel	zelfstandig,	niet	
afhankelijk van uitkering, 
zakgeld of (studie)lening.

•	 Kan	normale	financiële	
tegenvallers opvangen.

Werk & opleiding • Gaat niet naar school en 
heeft geen werk. 

• Geen (deelname aan) 
alternatief opleidings- of 
arbeidstoeleidingstraject. 

• Veel verzuim van school 
en/of werk of van 
alternatief opleidings- of 
arbeidstoeleidingstraject.

• Laagdrempelige 
dagbesteding/
arbeidsactivering of 
geregeld verzuim van 
school en/of werk.

• Hoogdrempelige 
dagbesteding of 
arbeidstoeleiding of tijdelijk 
werk of volgt opleiding voor 
startkwalificatie.

• Vast werk of volgt opleiding 
hoger	dan	startkwalificatie	
(havo, vwo, of mbo-2).

Tijdsbesteding • Afwezigheid van plezierige 
en/of nuttige activiteiten 
buiten school of werk. 

• Geen structuur in de dag.

• Onregelmatig  dag-
nachtritme.

• Nauwelijks plezierige en/of 
nuttige activiteiten buiten 
school of werk.

• Nauwelijks structuur in de 
dag.

• Onregelmatig   
dag-nachtritme.

• Onvoldoende plezierige 
en/of nuttige activiteiten 
buiten school of werk. 

• Enige afwijkingen in dag-
nachtritme, met negatieve 
invloed op functioneren.

• Voldoende plezierige en/of 
nuttige activiteiten buiten 
school of werk. 

• Eventueel enige afwijkingen 
in dag-nachtritme, maar 
zonder negatieve invloed 
op functioneren.

• Algehele (vrije)tijdsbesteding 
is leeftijdsadequaat.

• Gezond dag-nachtritme.

Huisvesting • Geen vaste woon- of 
verblijfplaats (dakloos, 
zwervend.

• Kort verblijvend van woon-
plek naar woonplek).

• Slechte huisvesting. 

• Huur/hypotheek is niet 
betaalbaar.

• Dreigende huisuitzetting.

• Veilige, stabiele huisvesting 
maar weinig toereikend.

• Woning in onderhuur of 
niet-autonome huisvesting 
(bijvoorbeeld begeleide 
kamerbewoning).

• Huishouden heeft veilige, 
toereikende huisvesting.

• (Huur)contract met 
bepalingen.

• Gedeeltelijk autonome 
huisvesting (bijv. steun bij 
financiering,	inboedel).

• Huishouden heeft veilige, 
toereikende huisvesting.

• Regulier (huur)contract.

• Autonome huisvesting.
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DOMEIN 1 – acute problematiek 2 – niet zelfredzaam 3 – beperkt zelfredzaam 4 – voldoende zelfredzaam 5 – volledig zelfredzaam

Huiselijke relaties
(voor eigen woon-
situatie jeugdige)

• Sprake van huiselijk geweld. • Leden huishouden gaan 
niet goed met elkaar om.

• Potentieel huiselijk geweld.

• Leden van het huishouden 
erkennen problemen.

• Proberen negatief gedrag te 
veranderen.

• Geen problemen tussen 
leden huishouden (meer).

•	 Conflicten	worden	meestal	
adequaat opgelost.

• Woont alleen.

• Relatie tussen leden van het 
huishouden is consistent 
veilig en ontspannen.

•	 Adequate	conflictoplossing.	

• Ondersteunen elkaar.

Geestelijke 
gezondheid, gedrag 
en ontwikkeling
(van cognitie en/of 
vaardigheden)

• Een gevaar voor zichzelf 
of anderen en/of terug-
kerende suïcide-ideatie.

• Ernstige moeilijkheden 
in het leeftijdsadequaat 
functioneren van jeugdige 
door psychische, gedrags- 
of ontwikkelingsstoornis 
jeugdige.

• Aanhoudende psychische, 
gedrags- of ontwikkelings-
stoornis van de jeugdige die 
het gedrag kan beïnvloeden. 

• Moeilijkheden in het 
leeftijds-adequaat 
functioneren van de 
jeugdige door symptomen.

• Geen behandeling.

• Matige moeilijkheden 
leeftijdsadequaat 
functioneren van 
de jeugdige door de 
problemen en/of gewone, 
maar qua intensiteit stevige 
faseproblematiek. 

• (bij 15-23 jaar) behandel-
trouw is minimaal.

• Minimale symptomen als 
voorspelbare reactie op 
stressoren.

• Marginale beperking 
van functioneren in 
het leeftijds-adequaat 
functioneren van de 
jeugdige.

• Symptomen afwezig of 
zeldzaam. 

• Goed of superieur 
functioneren van de 
jeugdige. 

• Niet meer dan de dagelijkse 
beslommeringen of zorgen.

Lichamelijke 
gezondheid

• Direct medische aandacht 
nodig/kritieke situatie.

• (Chronische) lichamelijke 
aandoening die regelmatige 
behandeling nodig heeft, 
wordt niet behandeld.

• Functioneren is ernstig 
beperkt door lichamelijk 
gezondheidsprobleem en/of 
een niet-leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling.

• Levensstijl met ernstige 
gezondheidsrisico’s.

• Functioneren is beperkt 
door lichamelijk 
gezondheidsprobleem en/of 
een niet-leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling. 

• Medische aandoening 
wordt behandeld. 

• Levensstijl met duidelijke 
gezondheidsrisico’s, zoals 
vroeg middelengebruik.

• Leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling. 

• Een medische aandoening 
wordt behandeld. 

• Functioneren is marginaal 
beperkt door lichamelijke 
gezondheidsproblemen.

• De levensstijl kent 
geen duidelijke 
gezondheidsrisico’s.

• Leeftijdsadequate 
lichamelijke ontwikkeling.

• Er zijn geen medische 
problemen.

Middelengebruik & 
verslaving
(o.a. alcohol, drugs, 
gokken, gaming, seks, 
computer)

• Voldoet aan criteria voor 
ernstig misbruik/verslaving.

• Institutionalisering of  
 hospitalisatie noodzakelijk.

• Voldoet aan criteria voor 
verslaving. 

• Preoccupatie met 
gebruiken/ bemachtigen 
middelen.

• Onthoudingsverschijnselen 
of afkickontwijkend gedrag.

• Ontwijken of verwaarlozen 
van essentiële activiteiten 
van het dagelijks leven.

• Gebruik binnen de laatste 
30 dagen.

• Aan gebruik gerelateerde 
sociale, arbeids-, 
emotionele of fysieke 
problemen. 

• Gebruik interfereert niet 
met essentiële activiteiten 
dagelijks leven.

• Behandeltrouw is minimaal.

• In laatste 30 dagen 
gebruikt.

• Geen aan gebruik 
gerelateerde sociale, 
arbeids-, emotionele of 
fysieke problemen. 

• Geen voortdurend of 
gevaarlijk middelengebruik.

• Goede behandeltrouw.

• Geen middelengebruik/ 
misbruik van middelen.
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Basale Activiteiten 
Dagelijks Leven 
(Basale ADL)

• Ernstige beperkingen in 
leeftijdsadequaat functio-
neren op alle of bijna alle 
gebieden van zelfzorg.

• Belangrijk probleem op 
meerdere gebieden van 
leeftijdsadequate zelfzorg 
(eten, wassen, aankleden, 
toilet).

• Er is op één gebied 
een probleem met 
leeftijdsadequate 
zelfzorg (eten, wassen of 
aankleden).

• Voorziet op 
leeftijdsadequate manier in 
de basisbehoeften van het 
dagelijks leven.

• Alleen ondergeschikte 
problemen (bijvoorbeeld 
onregelmatig eten).

• Geen problemen ADL.

• Functioneert 
leeftijdsadequaat op alle 
gebieden van zelfzorg (eten, 
wassen, aankleden).

Instrumentele 
 Activiteiten 
Dagelijks Leven 
(Instrumentele ADL)

• Ernstige beperkingen in het 
leeftijdsadequaat uitvoeren 
van complexe activiteiten.

• Heeft een voor leeftijd 
volstrekt onvoldoende idee 
welke instanties er zijn, wat 
je er mee moet doen en hoe 
ze te benaderen.

• Meerdere complexe 
activiteiten niet 
leeftijdsade-quaat 
uitgevoerd.

• Heeft een voor de leeftijd 
beperkt idee wat voor 
instanties er zijn, wat je er 
mee moet doen en hoe je ze 
moet benaderen.

• Één of meerdere complexe 
activiteiten worden 
niet leeftijdsadequaat 
uitgevoerd.

• Weet wat van instanties af, 
maar heeft gezien leeftijd 
nog teveel hulp nodig om 
er contact mee te leggen en 
gebruik van te maken.

• Functioneert 
leeftijdsadequaat op 
uitvoering instrumentele 
ADL. Alleen ondergeschikte 
problemen (zoals slordig 
zijn).

• Weet voldoende van 
instanties af, heeft daar af 
en toe hulp bij nodig.

• Functioneert leeftijds-
adequaat op uitvoering 
instrumentele ADL. 

• Weet voor de leeftijd 
voldoende van welke 
instanties waarvoor zijn en 
hoe ze te benaderen, heeft 
daar geen hulp bij nodig.

Sociaal netwerk
(*vrienden zijn 
eventueel inclusief 
relaties)

• Geen vrienden onder 
leeftijdgenoten (buiten 
eventuele belemmerende 
contacten).

• Geen volwassen 
	steun	figuur	buiten	gezin.

• Nauwelijks vrienden onder 
leeftijdgenoten (buiten 
eventuele belemmerende 
contacten).

• Geen volwassen 
steunfiguur	buiten	het	
gezin. 

• Enige, bij de leeftijd 
passende steunende 
contacten onder 
leeftijdgenoten (buiten 
eventuele belemmerende 
contacten).

•	 Eén	volwassen	steunfiguur	
buiten het gezin. 

• Heeft voldoende 
steunende contacten 
onder leeftijdgenoten en 
volwassen	steunfiguren	
buiten het gezin.

• Weinig belemmerende 
contacten.

• Gezond sociaal netwerk 
passend bij de leeftijd 
(vrienden op school, buurt 
en clubs)

• Geen belemmerende 
contacten.

• Veel steunende contacten 
waaronder volwassen 
steunfiguren	buiten	het	gezin.

Maatschappelijke 
participatie 

• Niet van toepassing door 
crisissituatie. 

• In ‘overlevingsmodus’.

• Maatschappelijk geïsoleerd. 

• Geen sociale vaardigheden 
om op leeftijdsadequate 
wijze deel te nemen aan 
clubs, verenigingen, e.d.

• Weinig participerend in 
maatschappij.

• Gebrek aan vaardigheden 
om op leeftijdsadequate 
manier betrokken te raken.

• Leeftijdsadequate 
deelname aan clubs, 
verenigingen of 
maatschappelijke 
activiteiten.

• Voor leeftijd opvallend 
goede deelname aan 
clubs, verenigingen of 
maatschappelijk opvallend 
goed actief.

Justitie • Zeer regelmatig-
(maandelijks) contact met 
politie of openstaande 
zaken bij justitie.

• Regelmatig (meerdere 
keren per jaar) contact met 
politie of lopende zaken bij 
justitie.

• Incidenteel (eens per jaar) 
contact met politie of 
voorwaardelijke straf of – 
invrijheidstelling.

• Zelden (minder dan eens 
per jaar) contact met politie 
of heeft strafblad.

• Geen contact met politie.

• Geen strafblad.
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Ouderschapschalen ZRJ
Klik hier voor de vier aanvullende ouderschapschalen (lichamelijke verzorging, sociaal emotionele ondersteuning, scholing en opvang) van het ZRM-supplement: 
Ouderschap 2017® GGD Amsterdam.

Toezicht vrije tijd • Geheel geen zicht of  sturing 
op vrijetijds besteding jeug-
dige buiten gezin.

• Gebrekkig zicht of sturing 
op een groot deel van vrije-
tijdsbesteding jeugdige 
buiten gezin.

• Gebrekkig zicht of sturing 
op een deel van de 
vrijetijdsbesteding jeugdige 
buiten gezin.

• Redelijk goed zicht en 
redelijke mate van sturing op 
vrijetijdsbesteding jeugdige 
buiten gezin.

• Goed zicht en 
leeftijdsadequate sturing op 
vrijetijdsbesteding jeugdige 
buiten gezin.

Opvoedingsstress • Er zijn langere tijd  complexe 
problemen in de  opvoeding.

• Vaak zijn er ook andere pro-
blemen die op de  opvoeding 
inwerken.

• Ouders ervaren hun situatie 
als opvoeder als uitzichtloos, 
een bron van teleurstelling 
en frustratie. 

• Professionele hulp – des-
noods in gedwongen kader 
– is noodzakelijk om verande-
ringen te bewerkstelligen.

• Spanningen stapelen zich op.
• Ouders zijn paniekerig en 

gestresst.
• Ze hebben gevoel dat er echt 

iets moet gebeuren omdat 
het anders uit de hand loopt.

• Ze passen soms noodgrepen 
toe, zoals slaan uit onmacht.

• Ouders voelen zich erg 
incompetent en beleven 
weinig plezier meer aan het 
ouderschap.

• Ouders kunnen minder goed 
omgaan met opvoedvragen of 
–problemen, die vaak al een 
tijdje bestaan en spanning en 
ongerustheid veroorzaken.

• Ouders ervaren hun eigen 
handelen in de opvoeding als 
minder	effectief,	kunnen	zich	
onzeker en schuldig voelen

• Ze hebben behoefte aan steun 
en advies over hoe ze een 
bepaalde situatie het beste 
kunnen aanpakken en gaan op 
zoek naar alternatieven.

• Er zijn alledaagse 
opvoedingsvragen, die 
gaan over enkelvoudige en 
praktische problemen. 

• Meestal zijn het herkenbare 
situaties die ouders zelf nog 
goed kunnen hanteren. 

• Er bestaat behoefte aan 
aanvullende informatie 
of aan de mening van 
een onafhankelijke 
buitenstaander, een ‘second 
opinion’.

• Er zijn alledaagse, 
herkenbare opvoedings-
vragen, die gaan over 
enkelvoudige en praktische 
problemen. 

• De ouders kunnen de situatie 
goed aan. 

• Er is geen behoefte van 
betekenis aan aanvullende 
informatie of de mening 
van een onafhankelijke 
buitenstaander.

Beschermen in 
 omgeving buiten 
gezin

• Zeer ernstige, voor de 
jeugdige zeer bedreigende 
problemen in de omgeving 
buiten het gezin. 

• Ouders ondernemen er 
 onvoldoende actie op 
of kunnen onvoldoende 
 compensatie bieden.

• Ernstige, voor de jeugdige 
risicovolle problemen in de 
omgeving buiten het gezin. 

• Ouders ondernemen er 
onvoldoende actie op 
of kunnen onvoldoende 
compensatie bieden.

• Voor de jeugdige risicovolle 
problemen in de omgeving 
buiten het gezin. 

• Ouders ondernemen er actie 
op of trachten compensatie 
te bieden. 

•	 Het	effect	daarvan	is	niet	
voldoende om het risico 
aanvaardbaar te maken. 

• Enige, maar geen risico volle 
problemen in de omgeving 
buiten het gezin. 

• Bij problemen in de omgeving 
ondernemen ouders er actie 
op of bieden compensatie. 

•	 Het	effect	daarvan	is	
voldoende om het risico 
aanvaardbaar te maken. 

• Geen problemen in de 
omgeving buiten het gezin.

• Bij (potentiële) problemen in 
de omgeving ondernemen 
ouders er voldoende actie 
op of bieden voldoende 
compensatie om het risico 
weg te nemen.

Zelfredzaamheid ouder(s)
Klik hier voor de inschaling van de zelfredzaamheid van ouders: De Zelfredzaamheid-Matrix® 2017 GGD Amsterdam.

https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/wp-content/uploads/ZRM-2017-met-ZRM-supplement-Ouderschap-2017.pdf
https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/wp-content/uploads/ZRM-2017-met-ZRM-supplement-Ouderschap-2017.pdf
https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/wp-content/uploads/ZRM-2017-met-ZRM-supplement-Ouderschap-2017.pdf
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Samenvattend overzicht: Zelfredzaamheidschaal jeugdigen (ZRJ),  ouderschapschalen en ZRM®

Jeugdige* Ouder(s)*

ZRJ 0-4 jaar
(betreft kind 0-4 jaar)

ZRJ 4-12 jaar 
(betreft kind basisschool)

ZRJ 12-18/23 thuiswonend
(betreft jongere thuiswonend)

ZRJ 15-18/23 jaar uitwonend
(betreft jongere uitwonend)

Inschaling zelfredzaamheid 
ouder(s)

Financiën Financiën Financiën

Werk & opleiding Werk & opleiding Werk & opleiding

Tijdsbesteding Tijdsbesteding Tijdsbesteding

Huisvesting** Huisvesting Huisvesting

Huiselijke relaties** Huiselijke relaties** Huiselijke relaties

Geestelijke gezondheid, gedrag 
en ontwikkelingsstaat

Geestelijke gezondheid, gedrag 
en ontwikkelingsstaat

Geestelijke gezondheid, gedrag 
en ontwikkelingsstaat

Geestelijke gezondheid, gedrag 
en ontwikkelingsstaat

Geestelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid

Verslaving Verslaving Verslaving

Basis activiteiten dagelijks leven Basis activiteiten dagelijks leven Basis activiteiten dagelijks leven Basale activiteiten dagelijks leven

Instrumentele activiteiten 
dagelijks leven

Instrumentele activiteiten 
dagelijks leven

Instrumentele activiteiten 
dagelijks leven

Sociaal netwerk Sociaal netwerk Sociaal netwerk Sociaal netwerk

Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie

Justitie Justitie Justitie Justitie

De Ouderschapschalen*

Lichamelijke verzorging

Sociaal-emotionele ondersteuning

Scholing

Opvang

Toezicht op vrije tijd

Opvoedingsstress

Beschermen in omgeving buiten 
gezin

*Scoring in de lichtgele vakjes achter het betreffende domein:
1: Acute problematiek
2: Niet zelfredzaam
3: Beperkt zelfredzaam
4: Voldoende zelfredzaam
5: Volledig zelfredzaam
**Scoor voor thuissituatie indien de zelfredzaamheid ouderfiguur niet wordt ingeschaald, scoor anders 0: niet van toepassing
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