
   
  

 
  

DOMEIN 1 Acute problematiek 2 Niet zelfredzaam 3 Beperkt zelfredzaam 4 Voldoende zelfredzaam 5 Volledig zelfredzaam 

Financiën op 
huishoudniveau 

 geen inkomsten  

 huishouden voorziet niet in basale 
behoeften (wonen, eten, drinken) of 
meerdere betalingsachterstanden 
die niet worden ingelopen 

 uitgaven hoger dan inkomsten 

 huishouden voorziet in noodzake-
lijk levensonderhoud 

 enkele betalingsachterstand die 
niet wordt ingelopen  

 uitgaven in balans met inkom-
sten 

 huishouden voorziet in noodza-
kelijk levensonderhoud 

 eventuele betalingsachterstan-
den worden ingelopen of stabiel met 
beheer door derden buiten huishou-
den/ met betalingsregeling 

 uitgaven in balans met inkom-
sten zonder bijstandsuitkering 

 huishouden voorziet in noodza-
kelijk levensonderhoud 

 eventuele betalingsachterstand 
kan direct worden afgelost uit eigen 
middelen 

 financiële buffer aanwezig  

 meer inkomsten dan uitgaven 
zonder bijstandsuitkering 

 “extraatjes” mogelijk  

 geen betalingsachterstanden  

 ruime financiële buffer aanwezig  

Huisvesting 

 dakloos of in nachtopvang  voor wonen ongeschikte huisves-
ting of huur/hypotheek is niet be-
taalbaar of dreigende huisuitzetting 

 veilige, stabiele huisvesting maar 
slechts marginaal toereikend of in 
onderhuur of niet-autonome huis-
vesting (instelling) 

 veilige, stabiele en toereikende 
huisvesting 

 (huur)contract met bepalingen of 
gedeeltelijk autonome huisvesting 
(begeleid wonen) 

 veilige, stabiele en toereikende 
huisvesting 

 regulier (huur)contract 

 autonome huisvesting 
(zelfstandig wonen) 

Organisatie van 
huishouden 

 meerdere gebieden van de huis-
houdelijke organisatie worden niet 
uitgevoerd 

 woningvervuiling  

 een enkel gebied van de huishou-
delijke organisatie wordt niet uitge-
voerd of uitvoering op meerdere 
gebieden is beperkt 

 alle gebieden van de huishoudelij-
ke organisatie worden uitgevoerd 

 uitvoering van een enkel gebied 
van de huishoudelijke organisatie is 
beperkt of taken zijn niet passend 
verdeeld over leden van het huis-
houden  

 geen beperkingen in de uitvoering 
van de huishoudelijke organisatie 

 taken zijn passend verdeeld over 
leden van het huishouden  

 geen beperkingen in de uitvoering 
van de huishoudelijke organisatie  

 taken zijn passend verdeeld over 
leden van het huishouden 

 geen ondersteuning op indicatie / 
beschikking 

Relaties in Huis 

 acuut gevaar voor veiligheid door 
geweld of schadelijk gedrag in huise-
lijke kring  

 relationele problemen  

 problematische communicatie of 
problematisch gebrek aan onderlin-
ge steun /ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling 

 dreigend geweld of dreigend 
schadelijk gedrag in huiselijke kring  

 spanningen in relatie(s) of beperk-
te onderlinge steun /ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling of gebrek-
kige communicatie 

 leden erkennen problemen en 
werken (mee) aan een oplossing / 
hulp 

 relationele problemen of spannin-
gen zijn nauwelijks aanwezig 

 communicatie is meestal con-
structief, positief en open 

 geen gebrek aan onderlinge 
steun/ ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling 

 communicatie tussen leden van 
het huishouden is consistent con-
structief, positief en open 

 optimale onderlinge steun en 
ruimte voor persoonlijke ontwikke-
ling 

Sociale Omge-
ving 

 geen steunende informele contac-
ten buiten huishouden beschikbaar 
of acuut gevaar door geweld 
/schadelijke invloed van sociale 
omgeving of ernstig norm-
overschrijdend /overlast gevend 
gedrag door leden van het huishou-
den 

 nauwelijks informele steun buiten 
huishouden beschikbaar of proble-
matische invloed van sociale omge-
ving (overlast van buren, schadelijke 
familievete) of problematische 
negatieve invloed op sociale omge-
ving (overlast door leden van het 
huishouden)  

 enige informele steun buiten 
huishouden beschikbaar 

 enige hinder van stressoren uit 
sociale omgeving (spanningen met 
familie) of enige hinderlijk invloed 
door leden van het huishouden op 
sociale omgeving (lichte overlast) 

 voldoende informele steun buiten 
huishouden beschikbaar 

 geen hinderlijke stressoren uit 
sociale omgeving 

 geen hinderlijke invloed op sociale 
omgeving 

 veelzijdig informeel steunnetwerk 
buiten huishouden beschikbaar 

 (overwegend) positieve invloed 
van en op sociale omgeving (buurt, 
familie , werk, gemeenschap, maat-
schappij & cultuur) 
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DOMEIN 1 Acute problematiek 2 Niet zelfredzaam 3 Beperkt zelfredzaam 4 Voldoende zelfredzaam 5 Volledig zelfredzaam 

Gezinsstructuur 

 chaotische of instabiele situa-
tie die schadelijk is voor de 
gezondheid van leden van huis-
houden. 

 onhoudbare situatie tussen 
gescheiden ouders/verzorgers of 
problematische scheiding 

 schadelijke parentificatie / schadelijke 
coalities / gespleten loyaliteit / ouders 
ondermijnen elkaars gezag problematisch 

 ernstige afstemmingsproblemen 
binnen huishouden of met opvoeders 
buiten huishouden verhinderen uitvoe-
ring van dagelijkse activiteiten 

 dreigende echtscheiding/ uithuis-
plaatsing 

 geen parentificatie / schadelijke 
coalities / gespleten loyaliteit / ouders 
ondermijnen elkaars gezag  

 soms afstemmingsproblemen 
binnen huishouden of met opvoeders 
buiten huishouden die dagelijkse 
activiteiten belemmeren  

 ouders ondersteunen elkaars gezag 

 geen parentificatie / schadelijke 
coalities / gespleten loyaliteit  

 eventuele afstemmingsproblemen 
binnen huishouden /met opvoeders 
buiten huishouden vormen geen belem-
mering voor dagelijkse activiteiten 

 gezonde hiërarchie in het 
gezinssysteem met rol-adequate 
machtsverdelingen, gedragingen 
en verwachtingen 

 vrijwel altijd optimale afstem-
ming binnen gezin en met opvoe-
ders buiten gezin  

Lichamelijke 
verzorging 

 er is lichamelijke mishande-
ling/ verwaarlozing 

 de lichamelijke integriteit van 
kind(eren) is direct in gevaar of 
een gebied van de lichamelijke 
basiszorg wordt niet uitgevoerd  

 vermoeden van lichamelijke mishan-
deling/ verwaarlozing maar de veiligheid 
van kind(eren) is niet direct in gevaar 

 meerdere gebieden van de lichamelij-
ke basiszorg worden beperkt uitgevoerd  

 vermijdbare risico’s in de fysieke 
omgeving of alle gebieden van de 
lichamelijke basiszorg worden uitge-
voerd maar een enkel gebied wordt 
beperkt uitgevoerd  

 fysieke omgeving is veilig 

 alle gebieden van de lichamelijke 
basiszorg worden uitgevoerd  

 fysieke omgeving is veilig 

 goede lichamelijke basiszorg 

 ouders stimuleren een gezonde 
leefstijl van het kind (gezonde 
voeding en voldoende bewegen) 

Emotionele on-
dersteuning 

 er is geestelijke mishandeling/ 
verwaarlozing 

 het geestelijk welzijn van 
kind(eren) is direct in gevaar  

 signalen van geestelijke mishandeling/ 
verwaarlozing  

 ouders stellen geen grenzen/ stellen 
grenzen niet leeftijdsadequaat of pro-
blematisch gebrek aan sensitiviteit / 
responsiviteit in ouder-kind relaties 

 geen geestelijke mishandeling/ 
verwaarlozing 

 ouders stellen grenzen maar zijn 
daarin niet consequent of niet con-
structief/ niet leeftijdsadequaat of 
enig gebrek aan sensitiviteit / respon-
siviteit maar ouders erkennen pro-
blemen en werken (mee) aan verbe-
tering/hulp 

 ouders stellen grenzen meestal conse-
quent, constructief en leeftijdsadequaat 

 ouders zijn l sensitief en responsief 
richting kind(eren)  
 

 ouders stellen grenzen vrijwel 
altijd consequent, constructief en 
leeftijdsadequaat 

 ouders zijn sensitief en respon-
sief richting kinderen 

 ouders vervullen positieve 
voorbeeldfunctie 
  

Socialisering  

 kind(eren) is geïsoleerd van 
leeftijdgenoten buiten het gezin 
of kind(eren) vertoont ernstig 
norm-overschrijdend / overlast-
gevend gedrag  

 kind(eren) heeft onvoldoende positief 
contact met leeftijdgenoten buiten het 
huishouden 

 kind(eren) participeert niet in vereni-
ging-/ clubverband 

 kind(eren) vertoont regelmatig norm-
overschrijdend / overlast-gevend gedrag 
niet passend bij leeftijd 

 kind(eren) heeft enig positief 
contact met leeftijdgenoten buiten 
het huishouden 

 kind(eren) participeert onregelma-
tig in vereniging-/ clubverband 

 kind(eren) vertoont zelden norm-
overschrijdend / overlast-gevend 
gedrag niet passend bij leeftijd 

 niet van toepassing want geen kin-
deren van vijf jaar of ouder in het huis-
houden of 

 kind(eren) heeft voldoende positief 
contact met leeftijdgenoten buiten 
huishouden 

 kind(eren) participeert regelmatig in 
vereniging/ sportclub  

 kind(eren) vertoont meestal leeftijds-
adequaat pro-sociaal gedrag 

 kind(eren) heeft ruim voldoende 
positief contact met leeftijdgeno-
ten buiten huishouden 

 kind(eren) participeert actief en 
regelmatig in vereniging/ sportclub  

 kind(eren) vertoont vrijwel altijd 
leeftijdsadequaat pro-sociaal 
gedrag 

Opvang 

 opvang van kind(eren) is 
noodzakelijk maar niet beschik-
baar of opvang is ernstig beperkt 
op (bijna) alle gebieden van 
lichamelijke basiszorg en op-
voedtaken 

 noodzakelijke opvang van kind(eren) 
is amper beschikbaar of er is een belang-
rijk probleem op één/ meer gebieden van 
lichamelijke basiszorg 

 meerdere opvoedtaken worden door 
opvang niet uitgevoerd 

 noodzakelijke opvang is onbe-
trouwbaar beschikbaar of opvang 
voorziet in alle aspecten van lichame-
lijke basiszorg maar één/ meerdere 
opvoedtaken worden door opvang 
niet uitgevoerd 

 opvang is niet noodzakelijk of opvang 
is betrouwbaar beschikbaar 

 opvang voorziet in alle aspecten van 
lichamelijke basiszorg 

 toereikende uitvoering opvoedtaken  

 opvang is beschikbaar naar 
keuze 

 opvang voorziet in goed ont-
wikkelde basiszorg en opvoedta-
ken 

Scholing 

 leerplichtig(e) kind(eren) staat 
niet ingeschreven bij een school 
of gaat niet naar les 

 frequent ongeoorloofd verzuim van 
leerplichtig(e) kind(eren) of geen moge-
lijkheden om huiswerk te maken 

 ouders zijn niet betrokken bij school 

 regelmatig ongeoorloofd verzuim 
van leerplichtig(e) kind(eren) of 
beperkte mogelijkheden om huis-
werk te maken 

 ouders zijn minimaal betrokken bij 
school 

 er zijn geen leerplichtige kinderen of 
zelden ongeoorloofd verzuim van leer-
plichtig(e) kind(eren) 

 voldoende mogelijkheden om huis-
werk te maken 

 ouders zijn voldoende betrokken bij 
school 

 nooit ongeoorloofd verzuim van 
leerplichtig(e) kind(eren) 

 goede mogelijkheden om huis-
werk te maken 

 ouders zijn zeer betrokken bij 
school 

ZRM Huishoudens-supplement: Kind in Gezin® 2020 
 



 

 

 

 
 

Domein Instructie: Beoordeel bij individuele leden van het huishouden of ze een aandachtsgebied (score 3 of lager) hebben op de domeinen van de ZRM (18+ jaar) of 
de ZRM Jongeren (12-18 jaar). Personen hebben een aandachtsgebied wanneer (een combinatie van) onderstaande indicatoren uit deze ZRM-instrumenten 
van toepassing zijn op deze leden. 

Financiën 

Volwassenen 
 te weinig inkomen om te voorzien in basisbehoeften of uitkering 
 schulden  
 inkomen beheerd door derden 

Jongeren 

 beschikt niet over vrij besteedbaar inkomen of beschikt over vrij besteedbaar inkomen van ouders zonder verantwoordelijkheid voor 
noodzakelijke behoeften 

 spontaan of ongepast uitgeven 
 schulden  

Werk & Oplei-
ding 

Volwassenen 
 geen werk of werk zonder adequate toerusting of verzekering of dreigend ontslag of werkt niet naar vermogen 
 geen werktraject of een traject gericht op participatie 
 volgt geen opleiding  of dreigende drop-out of loopt achter (studievertraging) 

Jongeren 

 volgt geen opleiding of  dreigende drop-out of loopt achter (studievertraging) 
 geen werk of werk zonder adequate toerusting of verzekering of dreigend ontslag 
 geen traject naar opleiding/werk 
 veel schoolverzuim of geregeld verzuim 

Tijdsbesteding 
Volwassenen en  
Jongeren 

 onregelmatig dag-nacht ritme of afwijkend dag-nacht ritme of enige afwijkingen in het dag-nacht ritme 
 geen/nauwelijks structuur in de dag  
 plezierige of nuttige activiteiten zijn onvoldoende aanwezig 

Huisvesting 
Volwassenen en  
Jongeren 

 dakloos of voor wonen ongeschikte huisvesting of veilig maar marginaal toereikend 
 in nacht of crisisopvang of huur of hypotheek is niet betaalbaar of dreigende huisuitzetting of  in onderhuur 
 niet-autonome huisvesting 

Huiselijke rela-
ties 

Volwassenen 
 relationele problemen 
 er is dreigend geweld in huiselijke kring, (kinder)mishandeling, misbruik, of verwaarlozing  

Jongeren 
 relationele problemen of spanningen in relaties met leden van het huishouden 
 er is dreigend geweld in huiselijke kring, (kinder)mishandeling, misbruik, of verwaarlozing 

Geestelijke ge-
zondheid 

Volwassenen en  
Jongeren 

 noodsituatie of  aandoening  
 gevaar voor zichzelf of anderen of functioneren is beperkt  
 geen behandeling of behandeltrouw minimaal of beperking bestaat ondanks goede behandeltrouw 

Lichamelijke 
gezondheid 

Volwassenen en  
Jongeren 

 een noodgeval of kritieke situatie  of aandoening 
 direct medische aandacht nodig of functioneren is beperkt  
 geen behandeling of behandeltrouw minimaal of beperking bestaat ondanks goede behandeltrouw 

ZRM Huishoudens: aandachtsgebieden bij individuele leden 



 
 

Het scoren van de domeinen op de ZRM Huishoudens en de aandachtsgebieden bij individuele leden kan op het scoreformulier voor de ZRM Huishoudens.  
 
 

Middelenge-
bruik 

Volwassenen 
 gebruik van middelen 
 gebruik veroorzaakt/ verergert lichamelijke of geestelijke problemen, problemen thuis, op school of op werk 
 geen behandeling ondanks noodzaak of behandeltrouw minimaal of beperking bestaat ondanks goede behandeltrouw 

Jongeren  (gedrags-) verslaving of gebruik van middelen of problematisch ‘gebruik’ van games/ gokken/ seks/ internet  

Basale ADL 
Volwassenen en  
Jongeren 

 een gebied van de basale ADL wordt niet / beperkt uitgevoerd  

Instrumentele 
ADL 

Volwassenen en  
Jongeren 

 een gebied van de instrumentele ADL wordt niet/beperkt uitgevoerd  

Sociaal netwerk 

Volwassenen 

 hooguit enig contact met familie  
 hooguit enige steunende contacten  
 belemmerende contacten 
 sociaal isolement 

Jongeren 

 hooguit enig contact met familie of volwassen steunfiguren buiten het gezin   
 hooguit enig contact met leeftijdgenoten  
 belemmerend contact 
 sociaal isolement 

Maatschappelij-
ke participatie 

Volwassenen 
 niet van toepassing door crisissituatie of overlevingsmodus of niet/nauwelijks participerend 
 veroorzaakt overlast  
 uitsluitend zorgtaken of hindernissen zoals verroer, zorgtaken, kinderopvang 

Jongeren 
 niet van toepassing door crisissituatie of overlevingsmodus of niet/nauwelijks participerend 
 veroorzaakt overlast  
 logistieke, financiële of sociaal-maatschappelijke hindernissen om meer te participeren 

Justitie 
Volwassenen en  
Jongeren 

 contact met politie in afgelopen jaar 
 openstaande zaken of lopende zaken of voorwaardelijke straf of voorwaardelijke invrijheidsstelling 
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