
Handleiding Krachtplan App voor professionals

Fijn dat je samen met je cliënten met het Krachtplan gaat werken. Het Krachtplan is

gebaseerd op effectstudies die gedaan zijn naar (crisis)signaleringsplannen. Zo hee� het

Krachtplan ingezet op eigen regie, dynamisch gebruik, positieve psychologie,

vroegsignalering en actief betrekken van naasten.

Cliënten kunnen in de loop der tijd  hun gewoontes en helpende acties bij verschillende

stemmingen invullen of aanscherpen in het Krachtplan. De regelmatige zelfmonitoring

vergroot het (zelf)inzicht en helpt meer grip te krijgen op het dagelijks leven. De cliënten

kunnen ook naasten toegang geven tot hun Krachtplan. Onderzoek hee� uitgewezen dat

het actief laten participeren van betrokkenen in de triade grotere positieve effecten hee�

op het herstel van cliënten.

Tip: bespreek vooraf hoe je het Krachtplan als hulpmiddel in de begeleiding of

behandeling wilt gebruiken, zodat een ieder weet waar hij of zij aan toe is.

Hieronder volgen de stappen hoe het account te activeren, cliënten uit te nodigen en mee

te kijken bij je cliënten in het Krachtplan.
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Benodigdheden

Wat heb je nodig om het Krachtplan in te zetten?

1. Een computer of laptop om te kunnen inloggen via de website van Krachtplan

2. Google authenticator app voor tweefactorauthenticatie om veilig in te loggen (klik

hier voor meer informatie)

Wat hee� jouw cliënt nodig om het Krachtplan in te zetten?

1. Een tablet of smartphone

2. De Krachtplan applicatie uit de Google App of iOS store

Account activeren

Om samen met (een deel van) je cliënten deel te kunnen nemen aan de Krachtplan pilot,

moet je jouw Krachtplan account activeren. Therapieland zal een account voor jou

aanmaken. Zodra het account is aangemaakt, ontvang je een mail met een link om jouw

account te activeren. Om je account te activeren moet je een veilig wachtwoord instellen

en akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid.

https://docs.google.com/document/d/12_jCmcFkORV2dy5UnbRLGFbou2rIja8W3Fa2XiNwcrc/edit


Vervolgens stel je tweefactorauthenticatie in, door Krachtplan te registreren in jouw

Google Authenticator app op jouw mobiele telefoon. Klik hier voor meer informatie.

Let op: de QR code in de afbeelding is een voorbeeld. Jouw persoonlijke QR code zal

verschijnen in de browser wanneer jij jouw account aanmaakt.

In het vervolg kun je inloggen door middel van tweefactorauthenticatie. Je hoe� niet meer

alle bovengenoemde stappen te doorlopen. Het enige wat je hoe� te doen, is de Google

Authenticator app op jouw telefoon openen en de 6-cijferige authenticatie code invullen

bij het inloggen (zie inloggen).

https://docs.google.com/document/d/12_jCmcFkORV2dy5UnbRLGFbou2rIja8W3Fa2XiNwcrc/edit


Inloggen

Als jouw account is geactiveerd, kan je met jouw e-mailadres en wachtwoord inloggen via

de website van Krachtplan: Krachtplan CMS (therapieland.nl)

Tip: sla de website op in favorieten door op het sterretje naast de zoekbalk in jouw

browser te klikken, zodat het makkelijk vindbaar is voor de volgende keer.

Als je jouw wachtwoord bent vergeten, kun je via ʻwachtwoord vergetenʼ een reset-link

ontvangen op jouw e-mailadres om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Na het inloggen vul je de 6-cijferige authenticatie code in, die je kan vinden in jouw

Google Authenticator App op jouw mobiele telefoon. Als je problemen hebt met

tweefactorauthenticatie, kan je contact opnemen met de helpdesk van Therapieland door

te mailen naar info@therapieland.nl of te bellen naar 020 771 28 48 (bereikbaar op

werkdagen tussen 09.00 en 17.00)

https://krachtplan.therapieland.nl/auth/login
mailto:info@therapieland.nl


Cliënt uitnodigen

Nu kan je beginnen met het uitnodigen van cliënten door op ʻcliënt uitnodigenʼ te klikken.

Vul de voor-en achternaam en e-mailadres van de cliënt. Als je wilt, kan je een bericht

meesturen aan jouw cliënt voor verdere toelichting. Klik op ʻcliënt uitnodigenʼ om de

uitnodiging voor de Krachtplan applicatie te versturen.

mailto:info@therapieland.nl


Jouw cliënt ontvangt vervolgens een mail met jouw bericht en een link naar de

Krachtplan applicatie en uitnodigingscode om hun account te activeren.



Overzicht
Als de uitnodiging is verstuurd, is de cliënt zichtbaar in jouw overzicht. Je ziet de naam

van de cliënt, wanneer de cliënt is uitgenodigd voor het Krachtplan en of het account

geactiveerd is. Als het account door de cliënt is geactiveerd, kan je het Krachtplan van de

cliënt bekijken door op het pijltje naast de naam te klikken.

Klik op ʻKrachtplanʼ linksbovenin om terug te gaan naar het overzicht van al jouw cliënten

die je hebt uitgenodigd voor het Krachtplan.



Je hebt als zorgprofessional toegang tot de gewoontes, helpende acties en registraties

bestaande uit stemmingen en gewoontes van de client. De notities die clienten kunnen

toevoegen aan de registraties zijn alleen zichtbaar voor de client zelf.

Als er nog geen gewoontes en helpende acties zijn toegevoegd door de cliënt en/of een

registratie is gemaakt, zie je lege schermen.  Zodra de cliënt een gewoonte of actie

toevoegt en/of een registratie maakt, is dit direct zichtbaar in de schermen (zie voorbeeld

hieronder).



Uitloggen

Als je wilt uitloggen, navigeer je naar het pijltje rechtsboven naast jouw naam en klik je op

ʻlog uit .̓



Account verwijderen

Als je jouw account wilt verwijderen, kan je contact opnemen met de helpdesk van

Therapieland door te mailen naar info@therapieland.nl of te bellen naar 0207712848

(bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00).

Let op: Je hebt dan geen toegang meer tot het Krachtplan van jouw cliënten die jij hiervoor

hebt uitgenodigd. Jouw cliënten blijven echter toegang hebben tot de Krachtplan applicatie.

mailto:info@therapieland.nl

