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Wanneer zitten we bij elkaar? 

In de jaarplanning zijn de reguliere bijeenkomsten voor het gehele jaar gepland en staat aangegeven 

wie waaraan deelneemt. 

Daarnaast zijn er een aantal overleggen die georganiseerd worden als daar behoefte aan is, zoals het 

begeleidersoverleg, de voorbereidingen van projecten, etc.  

 

Hoe werkt dat in de praktijk? 

Begeleidersoverleg 

Indien daar behoefte aan is plannen begeleiders zelf een begeleidersoverleg (maximaal 1x per 6 

weken), maximaal 1,5 uur.  Er is een (vaste) agenda en er wordt een verslag gemaakt van het gesprek 

(actiepunten). Het verslag is te vinden op Qurentis in het mapje “begeleiders overleg” van de locatie 

onder standaard documenten. 

Het begeleidersoverleg kan ook gebruikt worden voor het voorbereiden van projecten. 

 

Zorgplangesprek 

Een zorgplan vindt 2x per jaar plaats, bij aanvang zorg wordt het eerste zorgplan binnen 24 uur 

gemaakt (dat wil zeggen dat de afspraken worden geformuleerd). Vervolgens na 6 weken en daarna 

iedere 6 maanden. 

In zorg 

1. < 24 uur wordt op het aanmeldings-/intake formulier de afspraken vastgelegd over deelname 

en ondersteuning, maar ook interesses, eventuele medicatie en allergieën.   

2. Na 6 weken na aanvang zorg vindt het eerste zorgplangesprek plaats. 

Op het aanmeldings-/intake formulier kan direct bij aanvang deze afspraak worden 

ingepland. Indien dit niet mogelijk is zal het secretariaat de eerste afspraak inplannen. EvB 

geeft zelf aan wie er bij dit gesprek aanwezig moeten zijn, denk aan wel/niet zorgvrager, 

partner, familieleden, thuiszorg, huishoudelijke hulp, casemanager, … 

3. Na dit 1e zorgplangesprek zal iedere 6 maanden een evaluatie plaatsvinden, begeleiders 

plannen deze afspraken bij voorkeur zelf en nodigen betrokken bij voorkeur zelf uit. 

Het getekende zorgplan wordt opgeslagen op Qurentis bij documenten van de individuele 

klant onder “persoonsgegevens”.  

 

Teamoverleg 

Bij een teamoverleg zitten begeleiders en vrijwilligers rond de tafel (2x per jaar). Een begeleider 

bereidt de bijeenkomst voor (stelt agenda op, vraagt de agenda punten uit, nodigt de vrijwilligers en 

collega begeleiders uit en organiseert een hapje en een drankje). Van een teamoverleg wordt een 

verslag gemaakt en dat wordt opgeslagen in Qurentis in een mapje teamoverleg onder de 

betreffende locatie bij standaard documenten. 


