
Stappenplan Begeleidingsplan ‘Mens in beeld’ 
 

Wie maakt het begeleidingsplan ‘Mens in beeld’? In het OC, OH en Huis wordt gewerkt met EVB’ers. De EVB’er is aanspreekpunt voor betrokkenen en verantwoordelijk voor de terugkoppeling 
naar teamleden. Dit kan bij IBT ook het geval zijn, als de cliënt meer begeleiders heeft. De eindverantwoordelijke voor het plan moet minstens niveau 3 hebben (geldt voor WMO en 

verpleeghuiszorg). 

 

Stap Wanneer Wat Doel Hoe Met wie Verantwoordelijkheid 

1 Binnen 24 uur na 
aanmelding 

Concept ‘Mens in beeld’ 
 
Let op: al zichtbaar voor 
contactpersoon met inlogcode 
voor Qurentis! 

Bij calamiteiten direct 
kunnen handelen, 
zonder al uitgebreide 
informatie te hebben 
van de cliënt.  

Format voorlopig ‘Mens in beeld’ in Qurentis, 
invullen! 
Met binnen 24 uur: medicatie, dieet, primaire 
hulpvraag (1e doelen), een eerste contactpersoon en 
afspraken hoe te handelen bij calamiteiten. 

EVB’er 
Naaste/cliënt 
Kwartiermaker 

EVB’er en Kwartiermaker. 
 
OC: EVB’er zorgt dat alle 
teamleden ervan weten! 

2 Na 4 weken Vragen stellen aan cliënt 
m.b.t. Meting Uitkomsten 
Dementiezorg 
 
 
 
 

Check: is datum voor plan-
overleg al vastgelegd? 

Benchmark waarin het 
ziekteverloop bij 
mensen met dementie 
én de belasting op de 
mantelzorgers wordt 
onderzocht. 
 

Het 1e ‘Mens in beeld’ 
wordt binnen 6 weken 
besproken. 

Zie Handleiding Begeleidingsplan ‘Mens in beeld’- 
OC/IBT. 
Nodig: twee A4-tjes en een pen. 
Antwoorden worden genoteerd in het 
Begeleidingsplan. 
Tijdsduur: interview 5-10 min., noteren 5 min. 
 

Check bij kwartiermaker en/of secretariaat of 
overleg en vergaderruimte zijn ingepland.  
Check bij 1e contactpersoon of meer personen 
moeten worden uitgenodigd en regel dat. 

EVB’er 
Cliënt 
 
 
 
 
 

EVB’er 
Kwartiermaker/ 
secretariaat 
1e Contactpersoon 

EVB’er 
 
 
 
 
 
 

EVB’er 

3 Na 5 weken Aangeboden ‘Mens in 
beeld’ 

Belanghebbenden 
kunnen het plan lezen 
voordat het overleg 
plaatsvindt. 

Zet het Begeleidingsplan ‘Mens in beeld’ op 
‘Aangeboden’. Informeer 1e contactpersoon dat hij 
het in Qurentis kan inzien. 
 

Zorg via ‘Veilig mailen’ dat andere genodigden (bijv. 
casemanager, thuiszorg) het plan tijdig ontvangen, of 
vraag dit aan kwartiermaker of secretariaat. 

EVB’er 
Kwartiermaker/ 
secretariaat 

EVB’er 

4 Binnen 6 weken 
na aanmelding 

Het overleg vindt plaats. 
 
Definitief ‘Mens in beeld’ 

We weten hoe de 
cliënt zijn leven in wil 
richten en welke 
ondersteuning daarin 
geboden kan worden 
en door wie.  
 

Alle neuzen staan één 
kant op. 

Aangeboden ‘Mens in beeld’ in Qurentis verder 
aanvullen met de uit het overleg verkregen 
informatie.   
Heldere doelen stellen en d.m.v. welke acties deze te 
bereiken. 
 

Uiterlijk zes weken na start (of zoveel eerder als 
mogelijk) volledig invullen. Op ‘Definitief’ zetten. 
 

Volgend evaluatiemoment afspreken. 

EVB’er 
Naaste/cliënt  
Kwartiermaker 
Casemanager 
Andere 
betrokkenen 

EVB’er.  
 

OC: EVB’er schrijft het plan, 
maakt de afspraken met de 
cliënt, en is aanspreekpunt en 
verantwoordelijke binnen het 
team voor deze afspraken.  
 

IBT: Kwartiermaker helpt evt. 
bij dit plan en geeft akkoord. 

5 Na 6 maanden  
evaluatie van 
definitief ‘Mens 
in beeld’ en dit 
elke 6 maanden 
herhalen 

Evaluatie-overleg Helder wie de cliënt 
was en nu is, wat zijn 
beperkingen/wensen 
zijn, welke ondersteu-
ning nodig is en wie 
wat doet. 
 

Alle neuzen staan één 
kant op. 

Begeleidingsplan ‘Mens in beeld’ in Qurentis waar 
nodig aanpassen. 
Doelen evalueren, aanpassen, schrappen of 
toevoegen. Beschrijven d.m.v. welke acties deze te 
bereiken en door wie. 
 

Volgend evaluatiemoment afspreken. 

EVB’er 
Naaste/cliënt 
Kwartiermaker 
Casemanager  
Andere 
betrokkenen 
 

EVB’er herinnert alle 
belanghebbenden aan de 
afspraak en vult het plan aan.  
 

Hij zorgt dat dit 1 week tevoren 
in Q kan worden ingezien en/of 
stuurt het via veilig mailen 
rond aan betrokkenen. 


