Utrecht, 10 december 2019

Geachte bestuurder of leidinggevende Zorg en Welzijn,
Stichting Omaha System Support (OSS) heeft als doel het werken met het classificatiesysteem
Omaha System te ondersteunen. Om (aankomende) zorgverleners te ondersteunen in het juiste
gebruik, en bij te dragen aan eenheid van taal en continuïteit van Zorg en Welzijn van zorgvragers.
De stichting richt zich op zorgorganisaties, scholingsbureaus en ICT-bedrijven. Daarnaast richt de
stichting zich op opleidingen voor Zorg Welzijn, zowel MBO als HBO.
Stichting Omaha System Support stelt haar ondersteuningsaanbod gratis beschikbaar voor het
onderwijs. Zodat studenten al enige kennis over en ervaring met het Omaha System hebben,
voordat ze in de praktijk gaan werken. Stichting OSS doet dit aanbod aan het reguliere
beroepsonderwijs, met ingang van 1 januari 2020 tot in ieder geval 31 december 2022. De uitvoering
gebeurt door Vilans. Uw contactpersoon van Vilans is Marleen Versteeg, bereikbaar via het
mailadres: info@omahasystem.nl.
Het scholingspakket dat de stichting via (een deels besloten deel van) www.omahasystem.nl
beschikbaar stelt bestaat uit:
a. een lespakket Omaha System voor opleiders
b. generieke informatieproducten zoals les- en implementatiematerialen, handleidingen,
ruim 20 voorbeeldzorgplannen, casuïstiek, spel, filmpjes, artikelen,
onderzoeksresultaten, via (een deels besloten deel voor samenwerkingspartners van) de
website www.omahasystem.nl
c. advies, vraagafhandeling, mogelijkheid tot feedback op aanbod stichting;
d. beschikbaarheid Omaha System Nieuwsbrief met informatie, tips, updates en ervaringen
van andere scholen en organisaties
e. opname in het register van bij de stichting aangesloten opleidingen dat op de website
kan worden geraadpleegd
f. nieuw aangesloten opleidingen krijgen daarnaast een adviesgesprek, gastcollege, een
actueel introductie boekje getiteld: Het Omaha System; Een Introductie
Als Stichting vinden we het belangrijk om samen te werken met vakdocenten. We nemen graag de
input en behoefte van het onderwijs mee om het bestaande lesmateriaal over Omaha System te
verbeteren of nieuw materiaal te ontwikkelen. Vilans organiseert daarvoor o.a. landelijke
bijeenkomsten en scholingen. Hier kunnen docenten uit het onderwijs, maar ook andere gebruikers,
elkaar ontmoeten. Om kennis op te doen, ervaringen te delen en elkaar te inspireren.
De ontwikkeling en het actueel houden van het ondersteunend materiaal financiert Stichting OSS uit
de bijdragen van de gebruikers van Omaha System. Zorgorganisaties, scholingsbureaus en ICTbedrijven betalen hiervoor. Daarom vragen we u de beschikbaar gestelde materialen alleen te
gebruiken binnen uw eigen regulier onderwijs. En ze niet aan derden aan te bieden, voor
commerciële doeleinden. U kunt het logo van de stichting Omaha System Support gebruiken
wanneer u gebruik maakt van het lesmateriaal van de Stichting. Wanneer u het logo van de Stichting
wil gebruiken voor eigen onderwijsmateriaal heeft u vooraf schriftelijke toestemming van Vilans
nodig.

Wanneer u van bovenstaand aanbod gebruik wilt maken, vragen we u deze brief te voorzien van uw
gegevens en voor akkoord getekend aan ons te retourneren. Wij zullen vervolgens zorgdragen voor
toezending van het pakket, de inlogcode en zorgen dat u gebruik kunt maken van aanvullende
ondersteuning.

Met vriendelijke groet,
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