
 

 

Een bewezen training voor het succesvol harmoniseren en optimaliseren van uw plannen in het ECD 

Optimaliseren ECD én zorg- en ondersteuningsplan 
 

Hoe staan uw zorg- en ondersteuningsplannen er voor? Staat u op het punt om een (nieuw) ECD te 

selecteren of te implementeren? Bent u bezig om diverse methodieken en soorten 

ondersteuningsplannen binnen uw organisatie te harmoniseren of te verbeteren? Zijn uw 

ondersteuningsplannen voldoende cliëntgericht? Wilt u de sterke en zwakke aspecten van uw 

huidige werkwijze snel in kaart hebben? Zoekt u praktische ECD implementatievoorbeelden en 

tips? Dan is deze training een absolute aanrader voor u! 

 

Van handreiking tot eigen praktijk 

Vanuit de VGN is samen met het veld de handreiking ondersteuningsplannen 2013 samengesteld. 

Deze handreiking is een leidraad om ondersteuningsplannen en het proces er omheen in te richten.  

Buntinx training & consultancy heeft een unieke toets ontwikkeld om vanuit deze handreiking te 

kijken naar de kwaliteiten van uw eigen systematiek. Deze ‘Toets Ondersteuningsplannen’ wordt 

ingezet tijdens de training. Door uw eigen ondersteuningsplan naast de kenmerken van ‘good 

practices’ te leggen, krijgt u snel inzicht in waar u staat met uw ondersteuningsplan, waar 

verbeterpunten liggen en hoe deze te realiseren.  

 

Van selectie tot implementatie van een ECD 

VGN heeft Advisaris opdracht gegeven om het nieuwe landelijke programma van eisen voor een 

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) op te stellen (publicatie in september 2013). Advisaris begeleidt 

veel zorginstellingen bij de selectie en implementatie van een ECD en de invoering van 

ondersteuningsplannen en harmonisatie van werkprocessen. Advisaris heeft specifiek voor deze 

training een ‘Checklist ECD’ ontwikkeld waarmee u snel kunt zien waar u staat met de invoering van 

uw ECD en waar mogelijke verbeterpunten zitten. Het nieuwe programma van eisen voor een ECD en 

de ‘Checklist ECD’ worden ook ingezet tijdens de training. 

 

Vooraf uw plan en ECD analyseren  

Vóór de training krijgt u toegang tot de ‘Checklist ECD’ en de ‘Toets Ondersteuningsplannen’ 

waarmee u de status van uw ECD en het ondersteuningsplan systematiek goed in beeld krijgt. Zo 

weet u tijdens de training welke onderdelen uw extra aandacht nodig hebben. Gedurende de training 

zullen de verschillende aspecten en verbeterpunten worden besproken, zodat u na afloop van de 

training weet hoe u deze aandachtspunten en verbeteringen gelijk in de praktijk kunt oppakken! 

 

Gebundelde kennis en ervaring 

Dosaris, Advisaris en Buntinx training & consultancy hebben hun kennis en ervaring gebundeld en 

voor u deze praktische training ontwikkeld. Hierbij zal Wil Buntinx (medeauteur van de handreiking) 

aangeven hoe de handreiking toegepast kan worden. Joost Dudok en Herman Hellemans van Dosaris 

en Advisaris zullen een vertaling maken naar de praktijk en selectie en implementatie van een ECD.  

  



 

 

Inhoud 

De volgende onderwerpen komen tijdens deze training aan bod: 

 

ü Het ondersteuningsplan in het 

ondersteuningsproces. 

ü De rol van cliënt, sociaal netwerk 

en zorgaanbieder. 

ü De relatie tussen 

ondersteuningsplan en het ECD 

ü Het nieuwe landelijke programma 

van eisen van het ECD van VGN 

ü Praktische voorbeelden en tips 

voor de selectie en implementatie  

voor een ECD.           ©BTC 2011 

 

Resultaat van de training 

Na de training heeft u inzicht in ondersteuningsplannen en de verhouding tot andere professionele 

instrumenten zoals behandelplannen en werkplannen. U weet op welke onderdelen uw 

ondersteuningsplan verbeterd kan worden en de relatie met het ECD. Voor de eigen 

aandachtsgebieden weet u concreet hoe u de verbetering kan doorvoeren aan de hand van 

praktische voorbeelden. Eventuele blokkades die u ziet zijn besproken. Deze training biedt u een 

vliegende start in het verbeteren van uw ondersteuningsplan en de actuele ontwikkelingen en 

implementatie ervaringen met het ECD. 

 

Doelgroep 

Verbeterteams ondersteuningsplannen, ECD projectteams die bezig zijn met het harmoniseren en 

herontwerpen van ondersteuningsplannen, Locatiemanagers, Persoonlijk begeleiders, Teamleiders, 

Beleidsmedewerkers, Gedragswetenschappers, Ondersteuners cliëntenraden. 

 

Trainingsduur & locatie 

De training is 1 dag en vindt plaats in Utrecht. 

Zie het aanmeldingsformulier of www.dosaris.nl voor de beschikbare data en kosten.  

 

Op eigen locatie 

Deze training kan ook op uw eigen locatie worden verzorgd en kan dan toegespitst worden op uw 

zorgorganisatie en eigen ondersteuningsplan. U kunt dan met uw eigen team direct de vertaling 

maken en de juiste vervolgstappen in gang zetten.  

 

 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 


