
Nieuwe ontwikkelingen in de zorg- en 

welzijnsector behoeven nieuwe technologie. 

De OERplanner is een planningstool voor het plannen 
van zorg, hulp, behandeling en/of ondersteuning. 
De OERplanner is gebaseerd op het gedachtegoed 
van het OERmodel van Bureau Verkooijen&Beima en 
de software is ontworpen door de plannings-
specialisten van CCmath. Het OERmodel helpt zorg- 
en welzijnsorganisaties hun aanbod vraaggericht of 
vraaggestuurd te organiseren. OER staat voor Onder-
steuning Eigen Regievoering. De eigen regievoering 
van de cliënt vormt dus het uitgangspunt van de 
OERplanner. 

Plannen blijft uiteindelijk altijd mensenwerk. Daarom 
is de OERplanner een planner-ondersteunend 
hulpmiddel. Zo kan de OERplanner verschillende 
mogelijke planningen  berekenen. Bijvoorbeeld 
op basis van de locatie waar de cliënt zich bevindt 
en/of op basis van het gewenste kwali� catieniveau 
van degene die de zorg, hulp, behandeling of 
ondersteuning gaat uitvoeren. Degene die de 
planning maakt  kiest welke planning het uiteindelijk 
gaat worden. 

Waarom kiezen voor de OERplanner?

•  Voor het leveren van de juiste individuele- en/
 of groepsactiviteiten op het juiste moment, op de 
 juiste plaats en door en/of met de juiste persoon 
 (de planfunctie). 

• Voor de weekoverzichten met alle betreff ende 
 geplande activiteiten per cliënt (de agendafunctie).

•  Voor het bewaken van de fi nanciële randvoor-
 waarden voor de levering van zorg, behandeling 
 en/of ondersteuning (de � nanciële stuur-
 informatie).

•  Voor het inzicht in hoeveel van welk type mede- 
 werker er op welk moment van de dag nodig 
 is (de personele stuurinformatie).

Doelgerichte en e�  ciënte zorg, hulp, behandeling en/of ondersteuning worden 

steeds belangrijker. Een integrale benadering van de cliënt is een vereiste. De eigen 

netwerkleden, vrijwilligers en professionals moeten meer en meer de klus samen klaren. 

Dit vraagt om afstemming en planning. De OERplanner is hiervoor gebouwd. 



De OERplanner kent naast een rekendeel een registratiedeel waar de gekozen planningen worden 
opgeslagen. Elke wijziging in (wensen van) cliënten leidt in het rekendeel tot een nieuwe planning. 
Steeds opnieuw berekent de OERplanner de beste match. Ook opgeslagen planningen worden met 
nieuwe informatie automatisch aangepast. Daarnaast kan de planner opgeslagen planningen 
handmatig naar behoefte verder bewerken en opnieuw opslaan. 

De OERplanner is gebaseerd op de modernste inzichten qua zorglogistiek en planningstechnologie, 
gewaarborgd door de unieke samenwerking tussen Verkooijen&Beima en CCmath. Bovendien wordt 
gebruik gemaakt van internettechnologie. Er hoeft geen software geïnstalleerd te worden. 
Alles wat u nodig heeft is een internetverbinding.

Bureau Verkooijen&Beima
W.  www.oermodel.nl 
E.   info@oermodel.nl 
T.   05 15 44 32 70
M.  06 45 96 36 46

Geïnteresseerd in meer? Wij verzorgen graag een vrijblijvende demonstratie. 

>> Neem contact op via info@oermodel.nl 


