
MIJNORBIS  
CLIËNTEN 

o Overzichtelijk cliëntenbeheersysteem 

o Cliëntgegevens 

o Individuele overeenkomsten (IDO) bijhouden 

o Eigen registratieroosters ontwerpen 

o Plannen en registreren van begeleidingen 

o Financiële gegevens en factureren 

o Netwerk van de cliënt in beeld brengen 

 Opvolgen zorggebonden punten 
 Werken met woon & leefkosten 

 Werken met financiële bijdrage 

Cliëntenadministratie & 
Persoonsvolgende Financiering 



OVERZICHT 

Overzichtelijk cliëntbeheersysteem: 
MijnOrbis is een webapplicatie met 
een moderne look. Het is een 
geïntegreerd geheel waarbij er een 
maximale afstemming is van de 
gegevens op het gebied van inhoud, 
beveiliging en user interface. 



Cliëntgegevens: 
In MijnOrbis Cliënten volgt u gemakkelijk de 
cliëntgegevens op zoals identificatie, 
beslissingen, etc. Daarnaast kunt u de 
gezinscontext weergeven alsook juridische en 
financiële gegevens bijhouden. Bijlages kunnen 
worden gekoppeld zodat alle informatie in één 
systeem zit. 
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Opvolgen zorggebonden punten: 
De afspraken die u met een cliënt maakt qua 
ondersteuning/ begeleiding en andere 
dienstverleningen worden genoteerd in de IDO. 
Per ondersteuning/ begeleiding kan de 
zorggebonden kost worden genoteerd volgens de 
afgesproken frequentie (dag, maand, jaar…) en 
financieringsbron. Uiteindelijk zullen er aparte 
facturen in punten of geld uit het systeem rollen. 

OVERZICHT 



Werken met woon & leefkosten: 
Naast zorggebonden kosten kunt u ook woon & leefkosten 
in rekening brengen. Hiervoor heeft u verschillende opties: 
• Wederkerende bedragen (per dag, week, maand, jaar) 
• Bedrag per voorkomen (rooster) 
• Bedrag per voorkomen (rubriek) 
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Wederkerende bedragen: 
Wederkerende bedragen kunnen niet alleen volgens een 
bepaalde frequentie worden ingebracht, ze kunnen ook op 
verschillende niveaus worden gekoppeld, o.a. op 
organisatie, voorziening of cliëntniveau. 



Bedrag per voorkomen (rooster): 
Voor deze cliënt zal er telkens een pamperkost van 
€0,3 worden aangerekend wanneer er in haar 
registratierooster ‘woonondersteuning’ wordt 
geregistreerd… 



Bedrag per voorkomen (rubriek): 
Voor deze cliënt zal er voor vervoer €2 
worden aangerekend, in dit geval aan het 
basis tarief. In MijnOrbis Cliënten kunt u 
eigen tarieven met bedragen aanmaken. 



Werken met financiële bijdrage: 
Uiteraard laat het programma ook toe om te 
werken volgens de financiële bijdrage… 
U kunt zelf financiële tabellen met tarieven 
aanmaken en koppelen. 
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Eigen registratieroosters ontwerpen: 
Ontwerp uw eigen registratieroosters. Bepaal zelf wat 
u registreert in één of meerdere roosters en volg alles 
historisch op. Koppel de financiële gegevens aan uw 
registraties om te factureren op basis van de 
aanwezigheden. Bekijk hier het resultaat van twee 
totaal verschillende roosters: 
• Rooster 1 
• Rooster 2 
• Rapporten 
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Rooster 1: 
Dit rooster houdt de aanwezigheden bij maar ook het 
vervoer en de maaltijden worden opgevolgd. Ieder veld is 
van het logische type (vinkjes) wat het gemakkelijk maakt 
voor diegene dat registreert. U kunt ook basismodellen 
koppelen aan cliënten. De weergave van uw rooster kunt u 
bovenaan naar wens aanpassen. Alle aangebrachte 
wijzigingen worden bijgehouden in een apart scherm. 



Rooster 2: 
In dit rooster worden de aanwezigheden, de maaltijd, vervoer, 
het uur van-tot, opmerkingen en extra bijgehouden. Merk op 
dat hier geen gebruik wordt gemaakt van vinkjes. Onderaan 
worden de totalen opgeteld. Naast het tabblad ‘Registraties’ is 
er nog een tweede tabblad ‘FAM (Softwel)’ aanwezig. Dit is een 
ander rooster, gekoppeld aan dezelfde locatie. Van een 
registratierooster kunt u tenslotte een rapport maken. 



Rapporten: 
In MijnOrbis Cliënten kunt u gemakkelijk rapporten 
maken met vooraf gedefinieerde parameters. Dit 
voorbeeld is een rapport van ‘Rooster 2’. 



Plannen en registreren van begeleidingen: 
Plannen en registreren van begeleidingen is uiteraard voorzien. Daarnaast kunt 
u ook eigen begeleidingen aanmaken met achterliggend een wettelijke 
betekenis om door te sturen naar het VAPH. Indien u gebruik maakt van 
Logboek, worden de begeleidingen automatisch in de agenda van de 
begeleider geplaatst.  
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Financiële gegevens en factureren: 
De financiële gegevens worden in een mooi overzicht 
verzameld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
gegevens voor het hoofd- en bijkomend facturatieadres. 
De facturen kunnen worden afgedrukt of verstuurd via  
e-mail. Bekijk een afdruk van de facturen. 
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Facturen: 
Er wordt een apart 
factuur opgemaakt 
voor de punten. 
Daarnaast worden er 
facturen gemaakt voor 
hoofd- en bijkomende 
facturatieadressen. 



Inkomsten en kosten (importeren): 
Inkomsten en kosten kunnen gemakkelijk worden 
ingebracht voor meerdere cliënten tegelijk. Bedragen 
kan men ook verdelen en kopiëren. Tenslotte kunnen 
kosten worden geïmporteerd vanuit Excel. 
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Netwerk van de Cliënt: 
Met het uitgebreid adressensysteem bouwt 
u een netwerk op van de cliënt. Aan dit 
netwerk koppelt u de gewenste 
contactgegevens. De adresmodule laat het 
beheer voor verschillende doeleinde toe 
zoals de facturatie, mailing,... 
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