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WERKMETHODE 
  

VOORRONDES 

 Verzamelen van feedback over het oude beleidsplan en voorstellen 
voor het nieuwe beleidsplan bij de leidinggevenden tijdens de 
driedaagse opleiding (‘Baverikgroep’) 

 Verzamelen van feedback over het oude beleidsplan en voorstellen 
voor het nieuwe beleidsplan via diverse overlegorganen van ons 
centrum (OOZ, psychologenoverleg, sociale dienst, werkgroep 
familiewerking,…) 

ONTWERP 

 Opmaak van een ontwerp van een beleidsplan 2016-2020 door het 

directiecomité tijdens een driedaagse strategische planning 

FINALISERING 

 Voorstellen van het ontwerp en verzamelen van feedback bij de  
leidinggevenden tijdens een specifiek overlegmoment 
(‘Baverikgroep’) 

 Voorstellen van het ontwerp en verzamelen van feedback bij alle 
personeelsleden tijdens centrumbreed georganiseerde ronde 
tafels 

 Opmaak met alle feedback van het definitieve plan door het 
directiecomité  

 Terugkoppeling van het definitieve plan naar de leidinggevenden 
tijdens de driedaagse opleiding (‘Baverikgroep’) 

 Terugkoppeling van het definitieve plan naar alle personeelsleden 
via centrumbrede infosessies 

 Terugkoppeling van het definitieve plan via diverse overlegorganen 
van ons centrum (OOZ, psychologenoverleg, sociale dienst, 
werkgroep familiewerking,…) 
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                              PARTNER  

  IN HERSTELGERICHTE ZORG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus wil een toegankelijk en herstelgericht 

centrum zijn voor (jong)volwassenen en ouderen met een psychische 

kwetsbaarheid. Herstelgerichte zorg is voor ons een partnerschap tussen alle 

betrokken actoren, zowel van binnen als buiten ons centrum.  

Zorgen op maat doen we samen.  

 

De cliënt  

Elke cliënt is een deelnemer aan de maatschappij. We ondersteunen hem/haar dan ook in zijn/haar rol 

als partner, familielid, werknemer, vrijwilliger, etc.  

Familie en naastbetrokkenen  

We geloven in een evenwaardige trialoog tussen cliënten, familie en hulpverleners. We zien en horen 

de ervaringen en noden van familie en naastbetrokkenen.  

Ervaringsdeskundigen 

We bevorderen en faciliteren de inzet van ervaringsdeskundigheid; in herstelprocessen, in het 

organisatiebeleid, en in de uitwerking van het zorgnetwerk met externe partners. 

Medewerkers en vrijwilligers 

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn essentiële zorgambassadeurs. We willen hen een inspirerende 

en lerende omgeving bieden, waar een open cultuur en ruimte voor innovatie standaardwaarden zijn. 

Zorgnetwerk 

 

Een opname is niet het begin of einde van een zorgvraag. Psychische hulp kan worden uitgerold op 

een zorgcontinuüm van preventie, ambulante hulp tot en met woonzorgmogelijkheden. We zoeken 

naar gepaste zorgtrajecten en helpen om ze verder samen uit te werken met de partners van het 

zorgnetwerk Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.  

Zorg in en voor de samenleving 

 

We streven naar een wisselwerking in de samenleving: we halen de maatschappij regelmatig ‘naar 

binnen’ en willen ze vertrouwd maken met geestelijke gezondheid. Maar we stappen ook regelmatig 

‘naar buiten’: het destigmatiseren van psychische kwetsbaarheden is namelijk eveneens onze zorg. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

 

1. We willen de vijf functies in kader van de vermaatschappelijking van 

de geestelijke gezondheidszorg verder regionaal uitbouwen. 

2. We willen onze maatschappelijke rol opnemen inzake stigma en 

doorbreken van taboe over geestelijke gezondheid(szorg). 

3. We willen herstelondersteunende zorg in al zijn facetten en in alle 

geledingen van onze organisatie geïmplementeerd hebben. 

4. We willen inzetten op een arbeidsgerichte geestelijke gezondheid en 

verder experimenteren om zorg- en arbeidsondersteuning te 

integreren in onze dienstverlening. Het doel is om optimale 

arbeidsparticipatie van onze zorgvragers te garanderen.  

5. We willen een familievriendelijk behandelklimaat nastreven. 

6. We willen een gedragen en uitgebouwde visie en implementatie van 

kwaliteitszorg vrijheidsbeperkende maatregelen.  

7. We willen een geïntegreerd suïcidepreventiebeleid uitbouwen.  

8. We bouwen het continuïteitsmanagement verder uit in kader van de 

zorgcontinuïteit voor cliënten. 

9. We willen een duurzaam HRM-beleid uitbouwen met maatschappelijk 

verantwoord ondernemen als sleutel tot een innovatief HR-beleid. 

10. We willen aanpassingen doen binnen het facilitair departement en 

van de infrastructuur van ons psychiatrisch centrum in functie van 

de geplande veranderingen en de budgettaire mogelijkheden. 
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
 

a. Meewerken als partner aan de uitbouw van de vijf functies in de regio 
Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas: 
 

 Participatie aan het netwerk:  
 De ontwikkeling naar een meer gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg, 

zoals bedoeld in artikel 11 en artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en 
verzorgingsinrichtingen en de ‘Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg 
door de realisatie van zorgcircuits en netwerken’ is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle deelnemende partners in de regio Aalst - 
Dendermonde - Sint-Niklaas. Het psychiatrisch centrum werkt als partner mee aan de 
realisatie van dat netwerk. 

 Competentienetwerk: 
 Met functie 1 willen we een laagdrempelige eerstelijnsgeestelijke gezondheidszorg 

uitbouwen door per subregio een competentienetwerk op te richten. De oprichting 
van een competentienetwerk moet leiden tot een toegankelijke (hogere inclusie) en 
transparantere GGZ, het beperken van de impact van psychische problemen op het 
algemeen functioneren en het verhogen van de kans op optimaal herstel. 

 Oprichting psychosociaal revalidatiecentrum: 
 In de regio Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas wordt een nieuw psychosociaal 

revalidatiecentrum opgericht waarvoor ook overheidsfinanciering wordt voorzien. 
Ons psychiatrisch centrum werkt mee aan de realisatie hiervan.   

 
b. Uitbouw van een mobiel team 2b in regio Sint-Niklaas en Dendermonde door afbouw van 

residentiële capaciteit: 
 

 Uitbouw van een mobiel team 2B zowel voor de regio Sint-Niklaas als voor Dendermonde, waarbij 25 
T-bedden afgebouwd worden (10 bedden in 2016, 10 bedden in 2017 en 5 bedden in 2018) en in 
totaal 15,5 FTE medewerkers ingezet zullen zijn in de twee mobiele teams tegen 31 december 2018. 
 

c. Verder afstemmen van de zorgprogramma’s tussen de verschillende partners in kader van de 
regionale uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg: 
 

 Afstemming tussen PZ en PAAZ in de regio: 
 Optimalisering en afstemming rond opname-indicatie. 

 Afstemming tussen PZ’s: 
 Inhoudelijke afstemming/heroriëntatie van het residentiële behandel- en 

opnameaanbod op de reorganisatie van de GGZ in ons zorgnetwerk. 

 Interne zorgafstemming: 
 Uitbouw en afstemming van de interne zorgprogramma’s i.k.v. de GGZ-

ontwikkelingen. 
 
 

1. We willen de vijf functies in kader van de vermaatschappelijking van 

de geestelijke gezondheidszorg verder regionaal uitbouwen. 
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d. Positionering van ons psychiatrisch centrum binnen het regionale landschap van de 
gezondheidszorg: 
 

 Samenwerking met algemene ziekenhuizen in de regio: 
 Door inbedding in de regio en opdracht 2B voor regio Sint-Niklaas en Dendermonde 

de structurele samenwerking met de twee algemene ziekenhuizen AZ Nikolaas en AZ 
Blasius verder vorm geven. 

 Plaats van dagbehandeling: 
 Uitklaren van de rol van dagcentra en de ambulante therapie in het regionale 

zorglandschap. 
 

e. Positionering van PVT en Beschut Wonen binnen het regionale landschap van de gezondheidszorg: 
 

 Het voorzien van een continuüm van woonvormen: 
 In de uitbouw van functie 5 dienen we rekening te houden met de toekomstige 

beleidsmaatregelen vanuit de Vlaamse regering m.b.t. Beschut Wonen en 
psychiatrische verzorgingstehuizen. 
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN  
 
DOMEIN MEDEWERKERS  
 

a. Alle medewerkers doen een bijdrage in het helpen doorbreken van het 
taboe over geestelijke gezondheid: 

 

 Elke medewerker gaat na wat zijn/haar huidige rol is in het (de)stigmatiseren. 

 Elke medewerker gaat na hoe hij/zij cliënten kan ondersteunen in het bespreekbaar maken van 
psychische problemen. 

 Zelfstigma bij medewerkers zou doorbroken moeten worden. 
 

DOMEIN ONDERWIJS/VORMING  
 

a. Psychiatrische problemen toegankelijker maken, meer kenbaar maken voor politionele diensten en 
voor logistieke medewerkers, zorgkundigen, verpleegkundigen en paramedici (in opleiding): 
 

 Ziekenhuismedewerkers participeren als gastdocent psychiatrische vakken binnen een relevante 
opleiding/bijscholing of ziekenhuismedewerkers ontvangen op de campus van het ziekenhuis 
logistiek medewerkers, zorgkundigen, verpleegkundigen en paramedici in opleiding voor het geven 
van info rond het psychiatrisch werkveld. In de mate van het mogelijke worden ervaringsdeskundigen 
hierbij betrokken. 

 2016: Opmaken database van  onderwijsinstellingen waarmee wordt samengewerkt  
voor het behalen van de operationele doelstelling. 

 2017: Registratie aantal gegeven uren les en practica binnen deze operationele 
doelstelling door ziekenhuismedewerkers.  

 2017: Registratie aantal gegeven uren les en practica binnen deze operationele 
doelstelling door ervaringsdeskundigen.  

 

DOMEIN WERK 

 
a. Ondernemen van acties om (sociale) werkgevers te benaderen in onze eigen regio om het stigma 

op ‘werken en psychische kwetsbaarheid’ te doorbreken: 
 

 Opbouwen van een netwerk met regionale afdeling van Unizo en/of Voka om de mogelijkheden van 
onze doelgroep te promoten. Betrekken van ervaringsdeskundigen in dit netwerk. 

 Opzetten van concrete actie waarbij de talenten van onze doelgroep in de verf worden gezet, bv. 
openbedrijvendag, plaatselijk organiseren van duo-dagen. 

 

 

 

2. We willen onze maatschappelijke rol opnemen inzake stigma en 

doorbreken van taboe over geestelijke gezondheid(szorg). 
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DOMEIN SOCIO-CULTUREEL 

 
a. Minstens 1 maal per jaar deelnemen aan (grote) (lokale) bestaande initiatieven i.s.m. 

ervaringsdeskundigen: 
 

 2016: Te Gek!? 

 2017: Special Art Festival Sint-Niklaas 

 2018-2020: N.t.b. 
 

b. Positie van eigen unieke socio-culturele initiatieven i.s.m. ervaringsdeskundigen versterken: 
 

 Uitbouw/bredere promotie van de werking van Zigzag 

 Verdere ontwikkeling van muziekproject Out of My Box 
 

c. Onderzoeken hoe de eigen infrastructuur (Zigzag, fabriekshal Zigzag, vergaderruimtes PC, Witte 
Hoeve) voor socio-culturele verenigingen of initiatieven ter beschikking kan gesteld worden. 
 

d. Onderhouden van kwaliteitsvolle persrelaties: 
 

 Minstens vier persberichten per jaar versturen 

 Mediatraining te volgen door algemeen directeur, medisch directeur en 
communicatieverantwoordelijke 
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
 

a. Ons netwerk en PC beschikken over een visietekst HOZ tegen eind 

2016. 

 
b. Tegen 2020 hebben alle medewerkers van alle departementen van het PC en netwerk een vorming 

gehad rond HOZ: 
 

 Alle medewerkers van het zorgdepartement hebben een (aangepaste) SRH-opleiding gevolgd. 

 Alle niet-patiëntgebonden departementen hebben een aangepaste vorming gehad over de 
herstelvisie van ons centrum. 

 
c. Tegen 2020 willen we binnen ons PC en netwerk ervaringsdeskundigen op een professionele , 

empowerende en gedifferentieerde manier inzetten in onze werking en ons beleid: 
 

 Tegen eind 2016 is de werking  van WEP structureel  uitgebouwd door o.a. werk te maken van drie 
statuten: vrijwilligers, trainers, en betaalde ervaringsdeskundigen. 

 In 2017 en 2018 wordt er stapsgewijs geëxperimenteerd met de nieuwe statuten en hun 
professionele bijdrage tot het realiseren van de cliëntparticipatie op de verschillende niveaus: 

 Individueel niveau (maximale regie cliënten rond begeleidingsplannen) 
 Afdelingsniveau (cliëntenraden)  
 Organisatieniveau (centrale cliëntenraad opstarten) 

 Overlegstructuren rond herstel optimaliseren met inbegrip van betere communicatiekanalen  rond 
herstel 
 

d. Tegen 2020 willen we een presentiegericht klimaat creëren waarbij meer aandacht gaat naar de 

individuele zorgbehoeften en individuele trajecten van de patiënten: 

 

 Vertrekkende vanuit de individuele zorgbehoeften willen we de directe patiëntentijd tegen 2020 met 
20 à 30% verhogen met 2016 als nulmeting. 

 In kader van presentiegerichte visie willen we de organisatie van de verpleegpost vernieuwen. 
Verpleegkundigen krijgen de opdracht na denken over de rol en functie van de verpleegpost 
(wijerwijze, architectuur/infrastructuur, opsplitsen van functie van de verpleegpost ten voordele van 
de presentiebenadering. 

 Analyse van verpleegkundigen per afdeling waarbij we nadenken over taken die door 
andere(logistieke)medewerkers kunnen gebeuren. 

 Tegen 2020 wordt op iedere afdeling de ROPI afgenomen en worden de resultaten doeltreffend 
ingezet.  

 
e. Tegen 2020 willen we vermaatschappelijking van de zorg faciliteren: 

 

 Concept van herstelacademie verkennen/uitbouwen 

 Structurele samenwerking met niet-ggz-voorzieningen verder uitbreiden 

3. We willen herstelondersteunende zorg (HOZ) in al zijn facetten en in 

alle geledingen van onze organisatie geïmplementeerd hebben. 
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

 
a. Ondernemen van acties om kwalitatieve en efficiënte individuele  

arbeidstrajectbegeleiding aan te bieden voor elke zorgvrager die daar nood aan heeft om zijn re-
integratie op de arbeidsmarkt/werkvloer te realiseren: 

 

  Elke zorgvrager krijgt een activeringstraject aangeboden indien dit een  zorgbehoefte is in kader van 
zijn maatschappelijk herstel. 

  Optimaliseren van bestaande middelen door kritische analyse van werktijd. 

  Gebruiken vanuit de zorgkant van het ICF-instrument (‘werk-zorgtaal’) om de krachten en talenten 
van onze doelgroep zo efficiënt en snel mogelijk te laten renderen. 

  De trajectbegeleiders doen professionele kennis en vaardigheden op rond werkgeversbenadering-
technieken. 

  De samenwerking met de medisch adviseurs van de mutualiteiten optimaliseren. 

  Het IPS-model (individueel place and support-model) verder verkennen en toepasbaarheid in onze 
organisatie onderzoeken.     

 
b. Verder investeren in de reguliere netwerken rond arbeidsbemiddeling en toeleidingdiensten naar 

de arbeidsmarkt: 
 

   Zoeken naar cofinancieringen via andere GGZ-partners en niet-GGZ partners o.a. TAZ-middelen 
(VDAB, GTB, Doorstroom SE, Doorstroom Prov.) 

   Sterk netwerk uitbouwen met deze diensten ten voordele van onze doorstromingscijfers van onze 
doelgroep. 

 
c. Verder opvolgen en beïnvloeden van de uitvoeringsbesluiten rond het W2-decreet ‘Werk- 

zorgtrajecten in kader van de activering van de burger die een grote afstand heeft tot de 
arbeidsmarkt.’: 

 

   Verder investeringen  op de 3e en 4e trede van de participatieladder. 

   Specifiek aangepast voor de EPA-doelgroep een kwalitatief en kwantitatief arbeidsmatige 
activiteitenaanbod hebben. 

   Intensief opvolgen van de ontwikkelingen van het Vlaams beleid rond het W2-decreet door 
deelname aan alle beleidsvergaderingen rond dit thema. 

   Voorbereidend werk doen met belangrijke partners in het W2-decreet: samenwerking met OCMW, 
maatwerkbedrijven in de regio, VDAB-netwerk. 

 

d. Verder investeren in trajectbegeleiding naar regulier vrijwilligerswerk. 

4. We willen inzetten op een arbeidsgerichte geestelijke gezondheid 

en verder experimenteren om zorg- en arbeidsondersteuning te 

integreren in onze dienstverlening.  

Het doel is om optimale arbeidsparticipatie van onze zorgvragers te 

garanderen.  
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
 

a. Ons PC heeft ondersteuning op maat voor familie en 
naastbetrokkenen ontwikkeld  

 

 Verkennen van verschillende manieren van ondersteuning voor familie en naastbetrokkenen (bv. 
ondersteuning onder vorm van een familievertrouwenspersoon). 

 Op basis van de prioriteitenlijst die werd opgesteld d.m.v. de bevraging van 
familieleden, prioriteiten op het vlak van ondersteuning voor familie bepalen 

 In samenwerking met Familieplatform het project familievertrouwenspersoon vorm 
geven  
2016: Verkennen Familieplatform/kerngroep/ beleid 

  2016: Afstemmen voorstel Familieplatform 
               2017-2020: Implementatie werkgroep familie + Familieplatform 

 Systematisch betrekken van familie en naastbetrokkenen tijdens behandeling. Tegen eind 2020 willen 
we dat de familie een centrale plaats kan innemen binnen de behandeling en op frequente 
tijdstippen betrokken wordt in de behandeling.  

 2016: Systematisch registreren van contactgegevens van familie in DIS 
 2017: Bepalen tijdens behandeling waarop we familieleden zeker moeten betrekken 
 2017-2020: Implementatie op afdelingen via werkgroep Familiewerking 

 Gedurende het volledige behandeltraject dient de hulpverlener voldoende zichtbaar en beschikbaar 
te zijn voor familie en naastbetrokkenen. Daarenboven is het van belang dat zij zich outreachend 
opstellen naar familie, met name tijdens momenten van crisis, bij aanvang van de opname, etc. 
(laagdrempelig). 

 2017-2018: Verkennen mogelijkheden om zichtbaarheid te verhogen + implementatie 
(bv. naamkaartjes) 

 2018: Interne (ev. ludieke) campagne opstellen om medewerkers meer bewust te 
maken van noodzaak om outreachend te werken naar familieleden toe 

 Ontwikkelen van informatie op maat voor familie en naastbetrokkenen (brochures, folders, …) zodat 
we familie ook daadwerkelijk bereiken. 

 2016-2020: Geplande informatiemiddelen (bv. folder) worden voorgelegd aan een 
door het Familieplatform samengestelde referentiegroep. 

 
b. Wij willen familie en naastbetrokkenen beter informeren over de mogelijkheden die zij hebben om 

te participeren binnen de zorg. Daarnaast willen we tegen eind 2020 ook meer mogelijkheden 
creëren voor familie om te participeren, dit op een beleidsmatige/structurele manier. 

 

 Verkennen hoe familie en naastbetrokkenen op een structurele manier kunnen participeren. 
 2016-2017: Verkennen literatuur/ model Nederland 
 2017-2020: Uitwerken mogelijkheden in ons centrum, i.s.m. Familieplatform 

 Uitbouw van familie-ervaringsdeskundigheid 
 2016: Gekende familieleden actief betrekken in werkgroepen/ 

communicatiemiddelen 
 2017-2020: Opstart werkgroep familie-ervaringsdeskundigheid 

 

5. We willen een familievriendelijk behandelklimaat nastreven. 
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c. Ons PC beschikt over een gefundeerde vragenlijst die systematisch wordt aangeboden aan 

familieleden en naastbetrokkenen, en peilt naar hun tevredenheid: 
 

 De komende 5 jaar willen we gebruiken om een vorm van systematische bevraging van familie te 
installeren, dit met het oog op een blijvende zoektocht naar verbeterpunten. Tegen eind 2016 willen 
we een dergelijke bevraging ontwikkelen. Tegen eind 2020 willen we dat deze systematische 
bevraging wordt aangeboden aan alle familieleden van onze cliënten.  

 
d. We willen als centrum meewerken aan en de organisatie opnemen van diverse initiatieven voor 

familie en naastbetrokkenen waarbij partnerorganisaties betrokken worden:  
 

 Bestendigen samenwerking Familieplatform/ Similes 

 Organisatie van studiedag voor familie, naastbetrokkenen en partnerorganisaties 

 Meewerken aan initiatieven die andere zorginstellingen en partnerorganisaties organiseren.    
 

e. Tegen eind 2020 streven we naar een duidelijke visie binnen ons centrum inzake beroepsgeheim en 
familierechten. Het dient voor alle partijen (triade) duidelijk te zijn welke info aan familie mag 
gegeven worden en wat de minimale rechten zijn voor familie:  

 

 Visie en standpunt inzake beroepsgeheim en familierechten vastleggen 

 Visie communiceren naar alle betrokken partijen (triade) 

 Handelen overeenkomstig visie 

 Evalueren of iedereen visie begrijpt en handelt in overeenstemming met visie.  
 

f. We willen ons als centrum meer engageren, samen met familie en naastbetrokkenen, in de 
organisatie van initiatieven die het heersende stigma rond psychiatrische hulpverlening kunnen 
doorbreken. Tegen eind 2020 willen we in overleg met andere regionale zorgpartners werken aan 
destigmatisering. 
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
 

a. Ons centrum beschikt  over een  breed gedragen visie rond 
kwaliteitszorg vrijheidsbeperkende maatregelen: 

 

 Uitbouwen veiligheidsmanagement als totaalconcept 
 Onderbouwde structuur 

2016: Degelijk uitgebouwde structuur opzetten om doelstellingen verder uit te 
werken/ op te volgen 

 Multidisciplinaire aanpak: samenwerking met teams/familie/ervaringsdeskundigen 
Actief betrekken van verschillende partners tijdens verscheidene fases van het proces 

 Uitwerken visietekst/gedragen visie van centrum 
 Preventie/bejegening: 

2017: Verder uitwerken visietekst 
2018: Opzetten stappenplan/implementatie/opleidingstraject + start 
opleidingstraject 

 Interventie/DDG-training 
2016: Heropstart DDG/nieuwe werkleden 
2017: Opzetten systematische herhalingen (disciplinaire) subgroepen 

 Evaluatie: systematische bevraging d.m.v. korte vragenlijst 
2016: Bekijken vragenlijst 
2017: Opstart systematische bevraging 

tussentijdse evaluatie: juli 2017 
             dec 2017 

 Gedragen visie medicatiebeleid: artsen 
 

b. Ons centrum streeft een significante afbouw van fixatie/ isolatie na: 
 

 In samenwerking met medische raad een stappenplan rond afbouw isolatie/fixatie uitwerken  
 2016: Overleg directie en medische raad rond: 

o Opstellen van enkele richtlijnen/normering 
o Inbouwen van drempels tot isolatie/fixatie 
o Inbouwen van kortere herevaluatiemogelijkheden  (bv. per uur) 

 
c. We beschikken over een multidisciplinaire aanpak van crisishulpverlening in ons centrum: 
 

 Herevalueren behandelaanbod en verschuiven naar crisishulp: 
 2017: Inventarisatie en evaluatie van huidig behandelaanbod tijdens crisismomenten 

i.s.m. medische raad en triades 
 2018: Uitwerken en implementatie gefundeerde multidisciplinaire aanpak van 

crisiszorg op een aantal sleutelmomenten: opname zelf/ 1ste weken van opname/ 
crisis tijdens opname 

 
 
 

6. We willen een gedragen en uitgebouwde visie en implementatie van 

kwaliteitszorg vrijheidsbeperkende maatregelen.  
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d. Uitvoeren van structurele maatregelen/ investeringen in het kader van verhogen van kwaliteitszorg 
vrijheidsbeperkende maatregelen in ons centrum: 

 

 Gefaseerde opbouw: comfortroom/ herstelkamer/afzondering op elke afdeling 
 2016: Verbouwingen Portato/ respite care 

2017-2020: Uitwerken structurele maatregelen voor andere doelgroepen (i.s.m. 
andere partners)+ opmaken stappenplan  

 Inzet personeel  
 2018: In afstemming met KS 3 verkennen van meer multidisciplinaire inzet tijdens 

crisismomenten 

 Uitwerken aanbod dagbesteding /aanbod gesloten circuit 
 2016-2017: Therapeutisch aanbod uitwerken GC voor verschillende doelgroepen 
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7. We willen een geïntegreerd suïcidepreventiebeleid uitbouwen.  

 

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN  

 2017: Het ziekenhuis beschikt over een geactualiseerde visietekst.    

 2017: Het ziekenhuis beschikt over een tool voor inschatting suïciderisico.  

 2017: Het ziekenhuis faciliteert ziekenhuispersoneel in deskundigheidsbevordering.  

 2017: Het ziekenhuis geeft ondersteuning aan het betrokken personeel (ruimte voorzien voor 
intervisie en stimuleren van zelfzorg).   

 2017: Het ziekenhuis zorgt voor het suïcideveilig maken van de zorgomgeving (architectonisch, 
omgevingsvariabelen, beschikbaarheid suïcidemiddelen).   

 2017: Het ziekenhuis beschikt over een performant registratiesysteem.  

 2018: Het ziekenhuis participeert aan ketenzorg voor suïcidale personen.  
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN  
 

a. Ons psychiatrisch centrum kan terugvallen op geformaliseerde GGZ- en 

niet-GGZ-samenwerkingsverbanden voor wat de verschillende 

levensdomeinen betreft 

 Er zijn in ons centrum verschillende samenwerkingsverbanden per doelgroep en per levensdomein 
uitgewerkt. 

 2016: Per doelgroep inventariseren van de huidige samenwerkingsverbanden alsook 
van de noden 

 2016-2018: Per doelgroep binnen de vastgestelde noden nieuwe of hernieuwde 
samenwerkingsverbanden uitbouwen 

 
b. Ons psychiatrisch centrum stelt uniforme DIS-formulieren ter beschikking die zorgvuldig en 

systematisch worden gebruikt 

 Stroomlijnen van de gegevensverzameling over de afdelingen heen 
 2016: In kaart brengen wat en waar momenteel wordt geregistreerd 
 2016-2020: In chronologie met een opnameverloop de verschillende stappen in het 

registratieproces overlopen, bespreken met betrokken actoren, afspraken maken 
wie/ wat / waar noteert 

 2016-2020: Verkennen van de mogelijkheden tot uniformiteit binnen de huidige 
structuur van DIS 

 Aanpassingen in DIS doorvoeren enkel in afstemming met het groter geheel 
 2016: Oprichten van een organisatiestructuur waarin de processen worden gevolgd.  
 Samenstellen van werkgroep(en) die vragen filtert/ exploreert alvorens toepassing te 

gebruiken 

 Nastreven van correct, efficiënt en systematisch gebruik van DIS 
 2016: Opmaken manual DIS 
 2017/2018: Interne opleiding en of infosessies organiseren 

 Casemanagement = opvolgen van de cliënt / patiënt 
 2016-2017: Uitwerken concept ‘zorgcoördinatie’ binnen de muren van ons centrum  
 2016-2017: Verkennen concept ‘zorgcoördinatie’ buiten de muren van centrum, bv. 

fact-medewerker als casemanager(casuseigenaar ?) van cliënt / patiënt 
 2017-2020: Uitwerken degelijke info-overdracht naar FACT: 

o Crisisplan / signaleringsplan 
o Biografie / anamnese / inventaris zorgnoden / sociale situatie 
o SRH: persoonlijk profiel / persoonlijk plan 
o Overzicht sociaal netwerk 

 

 

 

8. We bouwen het continuïteitsmanagement verder uit in kader van de 

zorgcontinuïteit voor cliënten. 
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
 

a. Het verder ontwikkelen van competentiemanagement: 
bijzondere aandacht voor individuele competenties en 
resultaatgerichtheid van de medewerkers: 

 Het ziekenhuis beschikt voor elke beroepsgroep over een functie-en competentieprofiel. 
 2016: Het kunnen aanbieden van een competentiewoordenboek voor de 

kerncompetenties KIS 
o Actualisatie van bestaande tekst “Kerncompetenties”. 
o Betere bekendmaking : 

 Bij aanwerving (onderdeel onthaal). 
 Bij tussentijdse verslaggeving evaluaties/functioneringsgesprekken 

d.m.v. sjabloon 
o Actualisering methode van opvolging van 

evaluatiegesprekken/bijsturingsgesprekken/ functioneringsgesprekken,… 
 2019: Definiëren van gewenste competenties per beroepsgroep 

o Analyse van het functietapijt en aftoetsing naar bruikbaarheid ervan naar alle 
beroepsgroepen. 

o In samenwerking met betrokken leidinggevenden het uitwerken van de 
verschillende competentieprofielen. 

 

b. We nemen maatregelen om op een gezonde manier langer te kunnen werken d.m.v. aangepaste 
loopbaanplanning, het voeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid met accent op werkbaar werk:   

 Maximaal  inzetten op een gezonde work-life balance. 
 2016: Verzuimratio. 
 2016: Uitstroomratio (vrijwillig/gedwongen/vergrijzing/pensioen). 
 2016: Ratio gevoerde exitgesprekken door HRM-medewerkers.  
 2017: Opzetten van een werklastmeting op de afdelingen. 
 2018: Medewerkerstevredenheid. 

 
c. We gaan voor de verdere ontwikkeling van een duurzame leiderschapscultuur binnen de directie 

en andere leidinggevenden waarin respect en transparantie centraal staan: 

 De directieleden en leidinggevenden voldoen aan het vooropgesteld ontwikkelings- en opleidingsplan 
m.b.t. de vier rollen van leiderschap nl. rol van leider, manager, coach en ondernemer (dienend 
leiding geven). 

 2018: De aanwezigheid van een ontwikkelings- en opleidingsplan bij directieleden en 
leidinggevenden met terugkoppeling naar HRM. 

 2018: Opleidingsuren per leidinggevende m.b.t. de vier rollen. 
 

9. We willen een duurzaam HRM-beleid uitbouwen met 

maatschappelijk verantwoord ondernemen als sleutel tot een 

innovatief HR-beleid. 
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
 

a. Uitgaande vanuit de budgettaire mogelijkheden voor de facilitaire 
dienst wordt een planning opgesteld om de inzet en verbruik van 
de middelen, zowel op vlak van personeel als van investeringen zo efficiënt mogelijk te benutten: 

 

 Op kwartaalbasis op het HRM-team een monitoring van het personeelsverbruik. 

 Jaarlijks wordt een infrastructuurbegroting opgesteld welke rekening houdt met de budgettaire 
mogelijkheden en de noden binnen het ziekenhuis. 

 Het is een permanente opdracht bij het nemen van beslissingen tot aankoop of investering de 
afweging te maken welke invloed er bestaat naar de workload van personeel toe. 

 
b. Met betrekking tot de exploitatie van het nieuwe restaurant:  

 Tegen medio 2017 is de operationele exploitatie van het nieuwe restaurant/cafetaria uitgeschreven 
op vlak van inzet van personeelsmiddelen, openingstijden, aanbod,… 

 Een geschreven document dat in de eindfase goedgekeurd wordt op het 
directiecomité 
 

c. Met betrekking tot de technische dienst: 

 Op basis van de analyse van cijfermatige gegevens zal na 1 jaar registratie een evaluatie gemaakt 
worden van de werkzaamheden van de technische dienst op vlak wat de eigen medewerkers 
uitvoeren en werken uitgevoerd door derden. Vanuit deze evaluatie krijgen wij ook zicht op welke 
kwalificaties zeker aanwezig moeten zijn en welke werken eventueel beter aan derden worden 
toevertrouwd. 

 Kwartaalanalyse van de gegevens uit DIS welke start in april 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. We willen aanpassingen doen binnen het facilitair departement en 

van de infrastructuur van ons psychiatrisch centrum in functie van 

de geplande veranderingen en de budgettaire mogelijkheden. 
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