Excel formulier

ZRM ES Keukentafelgesprek
Een formulier welke kan worden gebruikt ter ondersteuning voor keukentafelgesprekken,
o.a. door een gespreksvoerder van de gemeente bij bijv. een aanvraag WMO ondersteuning.
Per klant kunnen gegevens, verslagen en ZRM scores per gesprek worden vastgelegd.
Op de volgende pagina’s volgt een korte introductie…
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Intake gesprek
Een intake kan op verschillende manier
plaatsvinden, bijv. via de telefoon of aan
de balie.


Vraag?



Doel?



Wat is er al ondernomen?



Steun uit omgeving?



Hulpverlenende instanties?



Overig…

Optioneel (tegen meerprijs):
Standaard zijn er 6 soorten meldingen en 6 vragen,
dit kunnen er natuurlijk meer worden...
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Cliëntgegevens
Diverse cliëntgegevens en overige gegevens
kunnen worden ingevoerd.

Optioneel (tegen meerprijs):
Koppeling met een ander systeem,
om cliëntgegevens automatisch op te halen.
Of nog meer informatie…. genoeg mogelijkheden!
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ZRM beoordeling


Meerdere gesprekken mogelijk



ZRM beoordeling volgens ZRM matrix
(ZRM = Zelfredzaamheid Matrix)



Verschillende domeinen



Toelichting per domein
Ruw (voor eigen gebruik), Officieel en afspraken (voor in verslag)



Ouderschap
alleen zichtbaar bij verantwoordelijkheid voor kinderen

Optioneel (tegen meerprijs):
Wijziging van het aantal domeinen en/of
soorten van toelichtingen. In overleg is alles mogelijk!

Copyright © 2015 - Es IT

Samenvatting


Belangrijkste cliëntgegevens



Werkprocessen



Overzicht ZRM score,
inclusief verleden



Grafiek ZRM score
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Overig


Per gesprek een gespreksverslag opslaan in PDF
(tegen meerprijs mogelijk om geheel aan te passen
naar de brief lay-out van uw huisstijl)



In het verslag, mogelijkheid om codes toe te
voegen, voor bijv. indicatie huishoudelijk hulp,
dagbesteding, etc…



Overzicht ZRM Matrix



Afdrukken van leeg formulier, om met de hand in te vullen



Alle contactmomenten registreren



Mogelijkheid dat een beheerder alle teksten kan
aanpassen op de achtergrond!



Gegevens zijn opgeslagen in tabellen,
het is dus mogelijk dat deze door
andere systemen worden gebruikt.
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Interesse????
Voor meer info over de prijs
en/of om een afspraak te maken voor een DEMO van de

Excel formulier – ZRM ES Keukentafelgesprek
kunt u contact opnemen met Es IT, zie www.es-it.nl/contact

De template is inclusief:


Alle kleuren en logo aangepast in de kleuren van uw organisatie



Lijst met aanvraagcodes aangepast voor uw organisatie



Handleiding voor een beheerder om alle teksten zelf te kunnen aanpassen

(huishoud.hulp, dagbesteding, etc)

(tegen meerprijs word alles door Es IT aangepast)

Eventuele uitbreidingen op maat, kan tegen meerprijs….
In goed overleg is er veel mogelijk!!!
Voor (uur)tarieven zie www.es-it.nl/tarieven

Copyright © 2015 - Es IT

