
 

Huiswerkopdracht: De kwaliteit van de beperking 
 

In de dagelijkse ondersteuning worden, vaak ongemerkt, vooral de beperkingen van de cliënt 
gezien. Veel gedrag van cliënten en vervelende situaties worden beschreven in termen van 
beperkingen van de cliënt. We vergeten met elkaar te kijken naar de kwaliteiten van diezelfde 
beperking. In welke situatie kan diezelfde beperking worden gezien als een kwaliteit?  
 

 Beperking Kwaliteit 

1 Hij is blind Hij kan goed de weg vinden in het donker 

2 Hij verscheurt alle papier die hij 
tegenkomt 

Hij is een zeer betrouwbare 
papierversnipperaar 

3 Hij kan niet tegen wisseling van taken Hij kan heel lang heel geconcentreerd 
dezelfde taak uitvoeren 

4 etc.  

 

1. Neem één cliënt in gedachten. Beschrijf de verschillende beperkingen die in de regel aan 
die persoon worden toegedicht.  Je kunt hiervoor ook kijken in een ondersteuningsplan.  

 

2. Probeer achter iedere beperking de kwaliteiten te zien. In welke situatie wordt ditzelfde 

gedrag of deze beperking ingezet, maar dan als kwaliteit? Laat hierbij de cliënt even los, 

maar kijk naar hetzelfde gedrag maar dan als bijvoorbeeld iemand uit jouw eigen gezin 

of jijzelf dit gedrag vertoont. 

 

 Beperking Kwaliteit 

1 scheuren papier versnipperen 

  papier maken 

  je ongenoegen tonen 

   

2 schreeuwen voetbalstadion 

  gevaar aanduiden 

   

3 niet kunnen wisselen van taak geconcentreerd dezelfde taak blijven doen 

  routines volhouden 

  nauwgezet / precies 



 

   

4.  ….  

   

 

3. We gaan weer terug naar de cliënt. Wat zijn de kwaliteiten achter de beperkingen van de 

cliënt? Welke mogelijkheden zijn er om deze kwaliteiten te benutten? Bespreek dit 

samen met een collega. 

 

 Beperking Kwaliteit Mogelijkheid 

1 scheuren papier versnipperen op een archief werken 

  papier maken in een dagbesteding 

  je ongenoegen tonen  

    

2 schreeuwen enthousiasme tonen voetbalstadion 

  gevaar aanduiden  

    

3 niet kunnen wisselen 
van taak 

geconcentreerd dezelfde taak 
blijven doen 

stickers lospeuteren in 
stickerfabriek 

  routines volhouden lopende band werk 

  nauwgezet / precies controleklusjes 

    

4 ….   
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