
 

 

Basistraining  
 “ FIT in de praktijk ”  
....haal meer uit de ORS en SRS.... 

 

 

Wilt u zich graag verdiepen in clientgericht werken d.m.v. Feedback Informed Treatment (FIT) ?  

Wilt u leren hoe u effectiever kunt worden in uw behandelingen? 

Werkt u misschien al met de ORS en de SRS en vraagt u zich af hoe u nu eigenlijk de feedback van uw client 

kunt gebruiken om het behandelproces te optimaliseren?  

Of vraagt u zich wel eens af wat er voor nodig is om daadwerkelijk een feedback cultuur te creëren in het 

contact met uw cliënt? 

Dan is deze training echt iets voor u !  

 

 

 

 

Aankondiging training 

 

Dinsdag 21 april 2020   Speciaal voor Vrijgevestigden  
 

 

Vrijdag 15 mei 2020   Gericht op populatie kinderen, jeugd en gezinnen  

 
 
 

De training biedt informatie over wetenschappelijk fundamenten en praktijk van Feedback informed 

Treatment;  afgekort FIT . 

Fit is een evidence-based en clientgerichte werkwijze en maakt gebruik van 2 snelle en slimme, 

cliëntgerichte, meetinstrumenten : de outcome rating scale (ORS) en de session rating scale (SRS). Veel 

mensen hebben deze schalen in papieren vorm misschien al wel eens gebruikt .  Dankzij nieuwe 

ontwikkelingen in het digitaal verwerken van de scores is het integreren van de clientfeedback beter en 

directer geworden. Bij FIT ligt de nadruk dan ook vooral op hoe u met client de voortgang en de feedback 

samen bespreekt . Samen met client kan zo direct besproken worden of de behandeling aansluit , of er 

bijsturing nodig is en wanneer de behandeling afgerond kan worden. 

 



 

 

Of u nu gebruik maakt van de schalen in de papieren versie , in een  nederlandse ROM Portal of als u al 

beschikt over een  digitaal “tracking” systeem , voor een ieder heeft  deze training genoeg te bieden. 

Naast aandacht voor  de fundamenten van FIT wordt er ruim tijd besteed aan de praktijk, het liefst uw eigen 

praktijk.  In rollenspel leert u hoe u een feedback cultuur kunt neerzetten en samen met client(en) de 

behandeling effectiever en “op maat”  kan maken. 

Vragen n.a.v. uw eigen casuistiek zijn welkom .  

 

De training beslaat 1 hele dag ( 6 uur) .   Minimale deelname 10 personen. Maximaal 25. deelnemers. 

Als vervolg op deze training is specifieke FITsupervisie mogelijk, gericht op eigen casuistiek.  

 

  

Onderstaande onderwerpen komen in de basistraining aan bod: 

1. Fundamenten van de ORS en SRS . 

2. Waarin verschilt deze ROM van  anderen ROM instrumenten? 

3. Hoe creeer ik een veilig feedback- klimaat voor mijn client? 

4. Hoe helpen de grafieken mij  bij clienten die niet genoeg profiteren van mijn behandeling? 

5. Hoe bespreek ik dit met mijn client?  

6. Hoe betrek ik ouders en andere belangrijke personen bij de behandeling van kinderen en jeugdigen 

m.b.v. Fit? 

 

De workshop wordt geleid door Drs. Liz Pluut, Certified Trainer FIT ( ICCE). 

 

Wanneer     : dinsdag 21 april 2020 (vrijgevestigden)  

                       vrijdag 15 mei 2020    ( populatie kind,jeugd en gezin)  

Tijd.            : 09.00 -17.00 uur  

Waar           : ML Hotel in Haarlem, Klokhuisplein 9, 2011 HK Haarlem ( www.mlinhaarlem.nl) 

Bereikbaar : parkeergarage direct naast locatie. Station Haarlem op 8 minuten lopen.                    

Kosten.       : €175, -  

Accreditatie : in overleg tegen meerkosten € 75,-  

Aanmelden:  : graag via het algemene contactformulier op de website www.FITindeGGZ.nl  

                       Graag uw naam, adres, email, telefoonnummer en werkkring vermelden.  Plus datum 

trainingsdag. 

 

Wilt u a.u.b. niet vergeten om uw keuze datum ( 21 april of 15 mei ) te vermelden ?!  Met opmerkingen [1]:  

http://www.mlinhaarlem.nl/
http://www.fitindeggz.nl/

