
  

Handleiding aanleveren plan van Aanpak  

  

Het Plan van Aanpak voor Toekomstbestendige Huisartsenzorg kunt u aanleveren via een 

webformulier. LET OP: dit webformulier kunt u niet tussentijds opslaan. Wilt u liever een concept 

maken en deze bespreken met collega’s? Gebruik dan de excel op onze toolbox pagina.  

In 5 stappen naar het webformulier  
  

 

 

5. Klik op de tegel ‘Toekomstbestendige Huisartsenzorg’.  

   

1.   Ga naar de  websit e   va n UNICUM.   

2.   Ga naar het besloten deel :   slotje bovenaan de   pagina .    

  

  

  

3.   Klik op inloggen .   

  

  

4.   Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord .     

https://www.unicum-lekstroom.nl/toekomstbestendige-huisartsenzorg/Toolbox
https://www.unicum-huisartsenzorg.nl/
https://www.unicum-huisartsenzorg.nl/
https://www.unicum-huisartsenzorg.nl/


Als u geen wachtwoord heeft tot het besloten deel  
  

1. Kies voor ‘wachtwoord opvragen’.  

 

2. Vul uw e-mail adres in en klik op aanvragen.  

  

3. U ontvangt een e-mail waarmee u een wachtwoord kunt aanmaken. Houd ook uw 

spam/ongewenste mail in de gaten.  

4. Vanuit de mail wordt u doorgestuurd naar de UNICUM website.  

5. Voer een nieuw wachtwoord in.  

    

  

  

  

  

  



Invullen van het webformulier in 10 stappen  
  

1. Vul uw AGB code in en klik vervolgens in het vak ‘Praktijknaam’. De praktijknaam wordt dan 

automatisch gegenereerd.   

  

2. Vul de naam en het e-mail adres van de projectleider in. Iedereen die werkzaam is in uw 

praktijk kan projectleider zijn.  

  

3. Kies een thema. Bij het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg (TBHZ) horen vier 

thema’s:  

- Efficiëntere praktijkvoering   

- Andere organisatie van de huisartsenzorg  

- Meer zorg op afstand   

- Meer persoonsgerichte zorg  

  

Kies in het menu het thema wat het beste bij uw project past. Meer informatie over de 

thema’s vindt u op onze website.   

  

    

4. Omschrijf het doel van het project  

  

5. Omschrijf de benodigde middelen   

  

  

6. Kies Mijlpalen  

Ieder thema heeft vaste vooraf gedefinieerde mijlpalen waaruit u kunt kiezen. Ieder thema 

heeft zijn eigen mijlpalen. Er is geen maximum aan het aantal gekozen mijlpalen.   

  

Let op:  

Heeft u zelf een mijlpaal geformuleerd en staat deze niet in het rijtje?  Voer 

deze dan zelf in door de vink ‘anders’ aan te klikken.    

  

7. Projectfasen invullen   

Ieder project kent verschillende fasen. Bij projecten zijn vaak drie fasen te onderscheiden: 

een voorbereidende-, een uitvoerings- en een afronding/evaluatiefase.   

8. Geef het benodigde aantal uren aan dat de praktijkmedewerkers waarschijnlijk besteden aan 

dit project.   

https://www.unicum-lekstroom.nl/toekomstbestendige-huisartsenzorg/themas
https://www.unicum-lekstroom.nl/toekomstbestendige-huisartsenzorg/themas


  

9. Vul de kosten van dit project in.   

  

10. Bent u klaar? Druk op de knop insturen.   

  

Heeft u vragen over het webformulier Plan van Aanpak of over het programma Toekomstbestendige  

Huisartsenzorg, mail ons op tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl  


