
                                                                                                                                   
 

Cliendo voer een betere praktijk 

Creëer nog meer betrokkenheid bij je cliënten. Geef ze toegang tot hun eigen dossier. 

Laat ze, na een kennismakingsgesprek, jouw intake online invullen. Leg samen doelen 

vast en werk hier per punt aan. Cliendo voor praktijken is gemaakt voor therapeuten, 

psychologen en coaches en heeft als doel jouw werk makkelijker te maken, zodat je 

meer tijd hebt voor je cliënten.  

Versterk je professionele imago met jouw praktijk profiel, digitale cliëntomgeving en het 
Cliendo keurmerk. Je cliënten staan niet langs de zijlijn maar worden betrokken. Dat 
geeft ze meer controle en zelfverzekerdheid. Daarnaast is het ook erg praktisch en 
tijdbesparend dat ze online met jou kunnen communiceren en bij hun eigen informatie, 
doelen, bestanden en programma’s kunnen. 

Beveiliging klantgegevens 

Cliendo is AVG proof, NEN7510 gecertificeerd, informatie wordt encrypted opgeslagen, 
we zijn geaudit op 144 beveiligings items, goedgekeurd door KIWA en WKKGZ proof. Je 
gegevens zijn veilig.  
 
Backup klantgegevens 

We maken elke vier uur een back up naar meerdere locaties. We kunnen zelfs een point 
in time restore doen, waarbij we jouw account terugzetten naar hoe die was op 
bijvoorbeeld 4 juli 2020 om 14:00, of een dossier voor je terughalen. Je raakt nooit meer 
iets kwijt.  
 
Facturatie en financieel inzicht 

We beschikken over een uitgebreide tijdregistratie die je ook eenvoudig via je telefoon 
kunt bijhouden en je kunt precies zien hoe veel tijd je per cliënt kunt besteden.  
Declareren/factureren kan via VECOZO direct naar gemeenten.  
 
Klantdossier 

Je klantdossiers in Cliendo zijn heel overzichtelijk en functioneel. Deel het dossier online 
met je klant of een collega en bepaal wat die mag zien. Navigeer met Google Maps naar 
het adres van je klant. Laat zaken aftekenen en rapporteer eenvoudig op doelen. Voor 
de inrichting van een dossier kun je gebruik maken van tientallen formats voor 
verschillende methodieken, incidenten, aftekenlijsten, begeleidings-, behandel- en 
zorgplannen. We kunnen het zelfs precies maken hoe jij het wilt hebben, op maat.  
 

Maandelijks een gratis online webinar training 

https://www.cliendo.nl/trainingen/ en zijn trainingsvideo’s beschikbaar. Cliendo is 

gemaakt om zo eenvoudig mogelijk mee aan de slag te gaan.  

 

Korting voor NIBIG Standaardregistratie 

Met een NIBIG Standaardregistratie betaal je € 25 pppm (in plaats van € 55 pppm)  

https://www.cliendo.nl/trainingen/

