
Evaluatieformulier

Bezoekadres
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

(058) 233 83 88
secretariaat@sdfryslan.nl

Burgerservicenummer

Achternaam Voorletters

Adres   

Postcode en woonplaats

Naam aanbieder

Locatiecode
(zie lijst Beschikbaarheidswijzer)

A. Bewoner

B. Aanbieder

C. Overige aanwezigen

1. Algemeen beeld

Beschrijf hoe het met de bewoner gaat. Zijn er veranderingen geweest die van invloed zijn op de situatie?
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2. Doelstellingen

Geef aan wat de doelstelling is en of deze is behaald. Als een doelstelling niet is behaald beschrijf dan per doelstelling wat de 
reden daarvan is, welke voortgang er is geweest in de afgelopen periode en wat er in de komende periode nog moet gebeuren om 
het resultaat van de doelstelling te behalen. Wat kan de bewoner hierin zelf of met behulp van zijn netwerk doen? Waarbij kan 
ondersteuning geboden worden vanuit andere voorzieningen (bijvoorbeeld algemene voorzieningen, behandeling, vrijwilligerswerk, 
participatiewet)? En waarbij is ondersteuning nodig vanuit Beschermd wonen?

Behaald: ja/nee

Behaald: ja/nee

Doelstelling 1  

Doelstelling 2  

Voortgang

Voortgang

Actiepunten

Actiepunten
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Behaald: ja/nee

Behaald: ja/nee

Doelstelling 3  

Doelstelling 4  

Voortgang

Voortgang

Actiepunten

Actiepunten
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Behaald: ja/nee

Behaald: ja/nee

Doelstelling 5  

Doelstelling 6  

Voortgang

Voortgang

Actiepunten

Actiepunten
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3. Conclusie

4. Volgende evaluatie

Geef aan op basis van de voortgang en de actiepunten waar de bewoner de komende periode aan gaat werken. Of naar aanleiding 
hiervan nieuwe doelen worden gesteld. Of hierbij ondersteuning geboden kan worden vanuit andere voorzieningen (bijvoorbeeld: 
algemene voorzieningen, behandeling, vrijwilligerswerk, participatiewet). Of het mogelijk is om af te schalen in intensiteit. En wat de 
verwachte uitstroomdatum is. Check of de inschrijving bij de woningcorporatie(s) nog actief is.

Geef aan wanneer de volgende evaluatie plaatsvindt.

Stuur een kopie van dit evaluatieformulier naar de Toegang.
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