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Inleiding 
 

Toen we in 2019 startten met de uitvoering van het beleidsplan 2019-2021 kon niemand 

vermoeden dat we begin 2020 de strijd aan zouden gaan tegen COVID-19. Niet alles wat 

gepland stond in het beleidsplan kon worden gerealiseerd en bijsturing van de actieplannen 

bleek noodzakelijk. Meer dan ooit tevoren rekenden cliënten, overheden en de 

maatschappij op de zorgsector. Meer dan ooit tevoren waren alle ogen gericht op het 

engagement, de moed, de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van onze 

zorgprofessionals en ondersteunende diensten. Onze kernwaarden samenwerking, 

professionaliteit, kwaliteit en veiligheid bleken ons te verbinden in deze gezamenlijke strijd. 

Alle medewerkers hebben in soms zeer moeilijke omstandigheden hun steentje 

bijgedragen om ons credo ‘In herstel verbonden’ te blijven waarmaken. In die zin is de 

evaluatie van het beleidsplan 2019-2021 ook een ode aan onze medewerkers. We konden 

immers de meeste punten uit het beleidsplan alsnog realiseren en we zagen zelfs nieuwe 

opportuniteiten. Bepaalde innovaties konden versneld worden doorgevoerd, zoals 

telewerk, het transmuraal opvolgen van cliënten via beeldbellen, digitaal vergaderen via 

Zoom, en zo voort. 

 

In dit nieuwe beleidsplan voor de beleidscyclus 2022-2024 benoemen we de zaken 

waaraan het psychiatrisch centrum de komende jaren wil werken, om onze missie verder 

te realiseren. Beleid voeren gaat immers over keuzes maken, doelen bepalen en deze 

realiseren door mensen en middelen efficiënt en effectief in te zetten. Vervolgens evalueren 

we of onze plannen en acties resulteren in het bereiken van die doelen of dat ze eventueel 

nog bijsturing nodig hebben. We antwoorden hierbij op twee fundamentele vragen: doen 

we wel de juiste dingen en doen we die dingen goed? 

 

Als voorziening van de organisatie Broeders van Liefde willen we de missie, visie en 

strategische doelstellingen van de centrale organisatie mee helpen realiseren. Dit nieuwe 

beleidsplan is dan ook gealigneerd op het sectoraal beleidsplan GGZ 2019-2025 van de 

Organisatie Broeders van Liefde en werd met het oog op de creatie van een goed draagvlak 

afgetoetst en besproken met diverse, beleids- en adviesorganen.  

 

Dit beleidsplan is ook geënt op het strategisch plan van het Netwerk voor Geestelijke 
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Gezondheidszorg Aalst – Dendermonde - Sint-Niklaas (GG ADS), waarin het ziekenhuis 

partner is.  

 

Daarnaast hebben we bij het opstellen van dit beleidsplan rekening gehouden met  de 

maatschappelijke verwachtingen en evoluties, Vlaamse en federale wetgeving en 

beleidsteksten, verslagen van inspectiebezoeken, het accrediteringstraject, conclusies uit 

risicoanalyses, verslagen van de ombudsdienst, focusgroepen met cliënten en de 

resultaten van de tevredenheidsmetingen bij de medewerkers van de afgelopen jaren, die 

heel wat inspiratie boden. 

   

In dit beleidsplan voor de cyclus 2022- 2024 willen we als waardengedreven organisatie, 

vanuit onze missie en visie verder de focus leggen op de realisatie van onze kernwaarden, 

namelijk op veilige en kwaliteitsvolle zorg, op respectvolle en cliëntgerichte zorg, op de 

interne samenwerking en de externe netwerkvorming. Het centrale beleidsplan voor het 

Psychiatrisch Centrum (PC) Ariadne vormt de kapstok waaraan vervolgens de 

beleidsplannen van de verschillende departementen, diensten en trajecten (patiëntenzorg, 

organisatie en HR, ICT, facilitaire diensten,… ) worden opgehangen.  

 

Voor de lezer die minder vertrouwd is met onze instelling geven we eerst een korte 

voorstelling van de voorziening. 

 

1. Wie zijn we: algemene info psychiatrisch centrum 
 

 

Het PC Ariadne maakt deel uit van de vzw Organisatie Broeders van Liefde 

(www.broedersvanliefde.be). Vandaag beheert deze vzw meer dan 50 scholen voor 

gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 12 psychiatrische ziekenhuizen 

en 15 orthopedagogische centra in België. Ook de ouderenzorg, verslavingszorg, sociale 

economie en kinderdagopvang behoren tot hun activiteiten. Daarnaast zijn er tal van 

kleinere initiatieven, zoals opvang van aidspatiënten, mensen met zingevingsvragen en  

kansarmen. In totaal verlenen zo’n 12.500 medewerkers in Vlaanderen en 1.500 in 

Wallonië zorg en onderwijs aan ruim 40.000 kinderen, jongeren, volwassen en ouderen.  

Op het niveau van de centrale vzw Organisatie Broeders van Liefde werden in 2018 de 

missie en visie geactualiseerd. (cfr. bijlage 1) De sector geestelijke gezondheidszorg 
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van de organisatie beschikt over een sectoraal beleidsplan GGZ 2019-2025. Dit plan 

benoemt de zaken waaraan op groepsniveau wordt gewerkt - waarvan sommige 

onderdelen liggen bij de centrale diensten en andere bij de lokale voorzieningen. Het 

sectoraal beleidsplan GGZ past binnen het centrale beleidsplan van de Organisatie 

Broeders van Liefde en schakelt met de lokale beleidsplannen van de 

verzorgingsinstellingen, en vice versa. 

 

1.1 Het Psychiatrisch Centrum Ariadne 
 
Het PC Ariadne bestaat uit een Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ) met een erkenning voor 185 

bedden en een Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) voor 102 bewoners. Sinds  2016 zijn 

er 20 bedden bevroren voor de oprichting van de mobiele equipes 2a en 2b binnen het 

netwerk GG ADS. In 2020 werden opnieuw 5 bedden en 7 plaatsen daghospitalisatie 

bevroren voor de oprichting van een ID-dienst. Momenteel heeft het ziekenhuis een 

opnamecapaciteit van 132 bedden en 21 plaatsen daghospitalisatie. Jaarlijks worden in het 

ziekenhuis circa 850 cliënten opgenomen, waarvan een kwart via de wet op de 

bescherming van de persoon van de geesteszieke.  

 

Het PVT, met campus Nieuwemeers in Lede en campus Leilinde in Dendermonde, biedt 

plaats aan 102 bewoners. Zowel het ziekenhuis als het verzorgingstehuis werken nauw 

samen met het initiatief beschut wonen (IBW) Reymeers dat beschikt over 62 erkende 

plaatsen IBW, een Korsakovhuis voor 5 bewoners en 10 individuele woongelegenheden. 

Zowel op inhoudelijk als op ondersteunend vlak werken we nauw samen met het WZC 

Mariatroon te Dendermonde (112 bewoners). Dit woonzorgcentrum heeft een specifieke 

doelgroep voor ouderen met psychiatrische problemen en is samen met nog twee andere 

woonzorgcentra (Heilig Hart te Kortrijk en Avondvrede te Gent) partner binnen de RIZIV-

conventie voor cliënten die lijden aan de ziekte van Huntington. 

 

Het PC Ariadne, de VZW Reymeers en het Woonzorgcentrum Mariatroon vormen samen 

één technische bedrijfseenheid. 

 
1.1.1 Werkingsgebied 
 

 

Op functioneel vlak is het PZ Ariadne partner in het netwerk GG ADS (ongeveer 657.166  
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inwoners). Het PC Ariadne is gelegen in de zorgregio Aalst-Dendermonde (231.619 

inwoners). Deze omvat het oostelijke deel van Zuid-Oost-Vlaanderen. 90% van de cliënten 

van het PZ Ariadne zijn afkomstig uit deze regio. Ongeveer 10% van de opnames komen 

uit het grensgebied van de provincie Vlaams-Brabant. 

De mobiele equipes 2a,  2b  (18 VTE) en aanklampende zorg (uitbreiding met 5 VTE in 

2021) van het PC Ariadne bedienen met  ongeveer 23 VTE de regio Zuid van het netwerk 

GG ADS. 

 

1.1.2 Doelgroepen 
 

Het PZ Ariadne richt zich tot volwassenen en ouderen met zowel acute als langdurige 

ernstige psychiatrische aandoeningen. Tot de belangrijkste klinische doelgroepen behoren 

cliënten met een psychotische stoornis, cliënten met een alcohol- en 

medicatieafhankelijkheid en cliënten met een angst- en stemmingsstoornis. Binnen de 

doelgroep ouderen betreft het hoofdzakelijk cliënten met psycho-organische en cognitieve 

stoornissen. Er is ook een gespecialiseerd programma voor cliënten met de ziekte van 

Huntington via een RIZIV-conventie. 

 
1.1.3 Behandeling en herstelgericht werken 
 

 
Binnen onze vijf zorgtrajecten bieden we behandeling en zorg aan gericht op herstel. We 

hebben aandacht voor de cliënt in al zijn aspecten. Naast de medische zorg, biedt het 

centrum zijn cliënten een totaalzorg die rekening houdt met sociale, psychische en 

spirituele dimensies. Als waardengedreven organisatie heeft ons centrum aandacht voor 

de meest kwetsbare mens.  

 
1.1.4 Medewerkers 
 

 
Zes psychiaters, een omnipracticus, twee arts-specialisten in opleiding (ASO) en 300 

medewerkers staan in voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning van de cliënten 

die verblijven in of begeleid worden vanuit het psychiatrisch centrum. 

 
1.1.5 Ons zorgethisch kader 
 

 
Het ethisch beleid is ingebed in de missie, visie en kernwaarde van onze organisatie. Om 
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het ethisch beleid ook effectief waar te kunnen maken in alle geledingen van ons centrum, 

is een zorgethisch kader uitgewerkt. Door werk te maken van structuren (centrale 

commissie ethiek GGZ Organisatie Broeders Van Liefde, de lokale stuurgroep ethiek, 

stuurgroep kwaliteitsvol levenseinde en referent ethiek van het PC Ariadne), het aanbieden 

van geschikte instrumenten (melden, vorming en opleiding) en adviesteksten, investeren 

we in de dialoog met betrekking tot ethische thema’s binnen het ziekenhuis. 

 
1.1.6 Samenwerking 
 

 

Om zijn maatschappelijke opdrachten te verwezenlijken kan het PC Ariadne rekenen 

op ondersteuning vanuit de centrale diensten (zorg, zingeving, ethiek, financiën, 

aankoop, preventie en veiligheid, ICT, juridisch advies, HR,…) van de vzw Organisatie 

Broeders van Liefde. Daarnaast neemt het PC Ariadne een voortrekkersrol op binnen 

het netwerk GG ADS waarin een dertigtal actoren uit de zorg- en welzijnssector 

betrokken zijn. Er is ook een goede samenwerking met gemeentelijke overheden en 

met andere zorgvoorzieningen of zorgverstrekkers uit het werkginsgebied.  

 
 
1.2 Onze missie: Waar staan we voor? 

 

 

Een missie is wat we als organisatie willen betekenen voor de samenleving. Het geeft aan 

waarvoor wij als organisatie staan, wat onze identiteit is, wat ons anders maakt dan andere 

centra.  

 

1.2.1 De missie van het PC Ariadne 
 

Vanuit de christelijke inspiratie van onze stichters bieden we professionele zorg. We 

vormen een authentieke leef- en werkgemeenschap waar respect, menswaardigheid en 

innovatie belangrijke dragende krachten zijn en waar de kwaliteit van leven groeit dankzij 

kwaliteitsvolle behandeling en begeleiding. 

 

We zorgen voor volwassenen en ouderen, met zowel acute als langdurige en complexe 

psychiatrische problematiek, ongeacht hun afkomst, geslacht en overtuiging. We geven 

hierbij bijzondere aandacht aan mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden en 
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aan kansarmen. Hiervoor creëren we een helende omgeving. We zijn cliëntgericht en 

werken vanuit een holistische mensvisie. We verstrekken zorg op maat met het oog op het 

herstel van het psychische evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen 

voor cliënten en hun omgeving. We ondersteunen cliënten bij het verwerven van 

competenties die de basis kunnen vormen voor hun emancipatie en maatschappelijk 

geïntegreerd functioneren. We doen hierbij maximaal beroep op de 

medeverantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de cliënt en zijn omgeving. 

 

We werken samen met andere actoren in de regio. We bouwen vraaggestuurde 

zorgprogramma’s door het creëren van zorgcircuits en netwerken zonder hierbij onze eigen 

identiteit te verliezen. 

 

Het centrum is een lerende organisatie. De geboden zorg is wetenschappelijk onderbouwd, 

veilig, efficiënt en effectief. De teams zijn multidisciplinair samengesteld en kunnen 

rekenen op coachende leiders. Binnen een leeftijdsbewust personeelsbeleid bieden we aan 

alle medewerkers kansen tot levenslang leren. Dit beleid steunt op samenwerking, 

collegialiteit en een gezonde work-life balance. 

 
1.2.2 Onze visie. Waar gaan we voor? 

 

 
Een visie geeft aan waarvoor we als organisatie gaan. Dit is vervat in de slogan “in herstel 

verbonden”. 

 

1.2.2.1 Visie van het PC Ariadne 
 

We zijn een kleinschalig locoregionaal psychiatrisch ziekenhuis en bieden 

basisspecialistische zorg. Hiervoor bouwen we een aantal zorgtrajecten uit voor 

volwassenen en ouderen met diverse acute en chronische psychiatrische problemen. Met 

betrekking tot de vermaatschappelijking van de zorg nemen we een voortrekkersrol op. 

Op deze wijze willen we de kwaliteit van leven van zorgvragers herstellen, bevorderen of 

zo goed als mogelijk in stand houden. 

 

Dit bereiken we vanuit een waarden gedreven organisatie die professioneel werkt. We 

willen een centrum zijn dat financieel gezond is, de infrastructuur en middelen biedt die 

nodig zijn voor onze zorgverlening en dat ethisch reflecteert. 
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De zorg die we bieden is herstel- en cliëntgericht, met aandacht en respect voor de 

meest kwetsbare mens. Wij respecteren maximaal de rechten, waarden en autonomie van 

de cliënten met een maximaal inspraak- en beslissingsrecht voor de cliënten. 

 

Met het oog op de continue verbetering en borging van de kwaliteit en veiligheid van onze 

zorg doorloopt de instelling een accrediteringstraject. De instelling gebruikt Qmentum 

Global om vorm te geven aan kwaliteit en veiligheid. De instelling beschikt over een 

geïntegreerd kwaliteitsbeleid waarbij een intern toetsingssysteem wordt ingezet om de 

datacollectie te organiseren; met onder meer een intern auditsysteem met intern 

auditoren. In alle zorgtrajecten zijn multidisciplinaire verbeterteams actief die performant 

werken volgens het PDCA-principe. 

 

We willen tevens een zorgzame en aantrekkelijke werkgever zijn met aandacht voor 

welzijn, vorming en correcte verloning. 

 

Ons centrum wil een schakel zijn in meerdere netwerken, zowel binnen als buiten de 

geestelijke gezondheidszorg. Het PC Ariadne wil in de verdere ontwikkeling van zorgcircuits 

en netwerken samenwerken met collega-voorzieningen en belendende sectoren zoals 

welzijn, wonen, werken, onderwijs, cultuur, justitie, vrije tijd. Het realiseren van onze visie 

is een werk van elke dag. 

 
1.2.2.2 Onze waarden. Waar geloven we in? 

 

 
Het PC Ariadne heeft met zijn medewerkers vijf kernwaarden goedgekeurd die artsen, 

medewerkers en vrijwilligers houvast kunnen bieden in de dagelijkse werksituatie. Ze zijn 

als het ware het ethisch kompas van de organisatie en geven aan wat het centrum de 

moeite waard vindt om na te streven. Van iedereen op de werkvloer wordt verwacht dat 

zij altijd in de geest van onze misse en het waardenkader handelen. Het waardenkader 

maakt onze baseline “in herstel verbonden” concreet en werd vertaald in vijf kernwaarden 

die terug te vinden zijn op de achterkant van de personeelsbadge. 
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De vijf kernwaarden van het PC Ariadne 
 

 
Samenwerken 
 
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming van de eigen 

kwaliteiten en belangen met die van de organisatie en het team. Dit kan zich uiten in een 

zorgzame begeleiding van nieuwe collega’s en studenten, openheid in de samenwerking 

met externe partners binnen de diverse netwerken, correcte informatiedoorstroming naar 

cliënten, familie, collega’s, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en verwijzers. 

 

Kwaliteit 

Dit betekent het voortdurend in vraag stellen van ons eigen handelen, werken aan een 

betere en vernieuwende cliëntenzorg, het meten van onze effecten en resultaten, het 

borgen van een bepaald niveau doorheen heel de organisatie. 

 

Respect 

De uiting of het gevoel waarmee je aangeeft dat je iemand aanvaardt als waardig en 

waardevol mens vanwege kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. 

Dit betekent omzien naar en rekening houden met de andere persoon. De ander zien als 

een gelijkwaardige persoon. Het uit zich o.a. in discretie, beleefdheid en vriendelijkheid in 

de omgang en het nakomen van regels, afspraken en voorschriften. 

 
Professionaliteit 

Dit betekent taken met de juiste kennis en attitude vakkundig uitvoeren, het steeds beter 

willen doen, bereid zijn bij te leren, opnemen van zijn verantwoordelijkheden, integriteit 

en samenwerken. 
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Cliëntgerichtheid 

Anticiperen op en afstemmen van zorg en begeleiding op de wensen en de behoeften van 

de cliënt met het in acht nemen en in stand houden van zijn eigenwaarde en autonomie. 

Dit betekent zich in de plaats stellen van de cliënt, luisteren, tijd nemen voor de cliënt en 

zijn familie, info geven aan de cliënt, verstaanbare taal gebruiken, niet praten over de 

cliënt heen, respect voor privacy, beleefdheid en vriendelijkheid. 

 
 
Belangrijke maatschappelijke evoluties 

1. Toenemend tekort in de overheidsbegroting 

2. Personalisatie: groeiende vraag naar zorg, producten en diensten op maat van de 

individuele behoeften 

3. Toenemende en complexe regelgeving 

4. Gebrekkige samenhang beleidsvoering over de beleidsdomeinen en -niveaus heen 

5. Groeiende privatisering / commercialisering / beursgenoteerde bedrijven die 

zorginfrastructuur opkopen en exploiteren 

6. Toenemend belang van de sociale component, groeiend probleem van 

eenzaamheid 

7. Groeiende digitalisering (stijgende kost) 

8. Toepassing slimme technologie (wearables en apps die welzijn en de gezondheid 

monitoren en ondersteunen 

9. De vergrijzing en de stijgende levensverwachting 

10. Toenemend belang van belevingswaarde (belevingseconomie): naast functionele 

vereisten is de consument steeds meer op zoek naar het belevingsaspect, unieke 

ervaringen 

11. Groeiende kloof tussen de beter- en minderbegoeden 

12. Groeiende automatisering door gebruik van data, data-analyse, robotisering…. 

13. Groeiende diversiteit: in etnisch-culturele 

achtergrond/geloofsovertuiging/seksuele voorkeuren,… 

14. Toenemende gezondheidsgeletterdheid, groeiende aanspraak op participatie 

15. Groeiend bewustzijn en regulering met betrekking tot de ecologische voetafdruk, 

CO2-reductie, adaptatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

16. Klimaatverandering en extreme weersomstandigheden 

17. Afhankelijkheid van technologiebedrijven 
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Evoluties binnen ZORG in het algemeen en GGZ in het bijzonder 

1. Evolutie naar vermaatschappelijking van de zorg via herstelgericht werken, 

getrapte zorg, balanced care met nadruk op zorg in de thuissituatie, ELP, 

deïnstitutionalisering, meer differentiatie en specialisatie in zorg. Grotere 

betrokkenheid van de mantelzorg, van cliëntenverenigingen en van 

ervaringsdeskundigen. 

2. Werken in netwerken: GGZ, klinische, eerstelijn, forensisch, conventies en 

projecten. 

3. Nadruk op empowerment, autonomie, participatie, zelfbeschikking en zelfregie. 

4. Professionalisering van de zorg: routine outcome monitoring, evidence- en 

practice based werken, specialisatie, innovatie, wetenschappelijk onderzoek, 

normenkaders en praktijkrichtlijnen, accreditering, ICT, datamanagement, interne 

en externe audits. 

5. Doelgroepenproblematiek: forensische psychiatrie / gedwongen opnamen / 

verstandelijke beperking  /middelenmisbruik / suïcide- en agressie. Algemeen 

gesproken is dit erg complex: veel cliënten kampen met een mix van 

problematieken, met als gevolg onduidelijkheid rond correcte behandelsetting. Er 

is nood aan samenwerking tussen verschillende partners binnen de GGZ. 

6. Probleem van beeldvorming en imago van de GGZ, visie en omgaan met  

vrijheidsbeperkende maatregelen, hoge suïcidecijfers in ons land, stijgend aantal 

gedwongen opnamen. 

7. Toenemend kostenbewustzijn, krimpende budgetten t.g.v. vergrijzing, 

besparingen omwille van tekorten op begrotingen. 

8. Evoluties op ethisch vlak, euthanasiedebat. 

9. Zorgberoepen worden meer en meer knelpuntberoepen. Tekort aan zorg- en 

verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen, psychiaters enz.  
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1.3 SWOT Analyse opgemaakt eind 2021 
 
Strengths / Sterktes 

De interne sterke punten van onze organisatie zijn: 

1. Laagdrempeligheid van zorg, zorg op maat en continuïteit van zorg. 

2. Netwerken BVL, samenwerkingsverbanden instelling en netwerk 107. 

3. Stageplaatsen voor artsen (ASO’s) en verpleeg- en zorgkundigen in opleiding. 

4. Kleine units met goede bestaffing (minstens A-Norm). 

5. Loyale en goed opgeleide medewerkers. 

6. Herstelgericht werken en participatie van cliënten. 

7. Kwaliteitsdenken i.f.v. optimalisatie kwaliteit en veiligheid van zorg. 

8. Gezonde financiële basis. 

9. Vernieuwde infrastructuur. 

10. Goede samenwerkingsverbanden met de ouderenzorg, woonzorgcentrum. 

11. Procesgestuurde organisatie i.f.v. subsidiariteitsprincipes. 

12. Engagement van artsen in psychofarmacologisch onderzoek. 

13. Goede samenwerking met lokale besturen en overheidsinstanties. 

14. Integratie van ervaringswerkers en -vrijwilligers. 

 

Weaknesses / Zwaktes 

De interne zwakke punten van onze organisatie zijn: 

1. Omvang van het ziekenhuis, kleine entiteit, beperkte mogelijkheden voor 

diversifiëring en specialisering gelet op de beperkte bedcapaciteit. 

2. Beperkt aantal doelgroepen en trajecten.  

3. Nog geen transparant gestructureerd therapieaanbod per traject en gebrek aan 

indicatoren voor evaluatie van de zorg en de behandeling instellingsbreed (ROM). 

4. Ongelijke taak- en werkverdeling tussen de artsen. 

5. Somatiek in de GGZ. 

6. Ziekteverzuim, risico op psychosociale belasting en burn-out. 

7. Toename van agressie bij cliënten weegt op veiligheidsgevoel bij medewerkers. 

8. Samenwerking met de PAAZ-diensten van Aalst. 

9. Administratieve workload en toenemende registratielast. 
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Opportunities / Kansen 

De externe kansen voor onze organisatie zijn: 

1. Samenwerking binnen het netwerk 107, Locanet binnen de groep BVL, 

sectoroverstijgend samenwerken. 

2. KOPP-werking en werken met ervaringsdeskundigen meer inburgeren. 

3. Het systematisch betrekken van de cliënt en zijn familie bij de behandeling. 

4. Inzet van ervaringsdeskundigheid/cliëntenbureau/herstelacademie in 

samenwerking met externen in functie van de uitbouw van het netwerk. 

5. Persoonsgerichte en geïntegreerde zorg. 

6. Beeldvormingsprojecten. 

7. Kwaliteitsstreven en borging. 

8. Uitbouw/mogelijkheden poliklinische werking. 

9. Aanbod stages psychologen. 

10. Uniform procesmatig gestructureerd opname- en ontslagbeleid. 

11. Uitbreiding van het tweede accreditatietraject naar Mobiel Team en PVT. 

 

Threats / Bedreigingen 

De externe bedreigingen voor onze organisatie zijn: 

1. Overheidsbeleid gefocust op bedbevriezing biedt mogelijkheden voor grote 

psychiatrische ziekenhuizen met reconversiemogelijkheden naar specialistische 

diensten, doch niet voor de kleinschalige entiteiten. 

2. Besparingen en financiering door de overheid (VIPA, BFM, RIZIV, PVF), krimpende 

budgetten, commercialisering… 

3. Gedwongen opnamen zonder ontslagperspectief, veel niet-gemotiveerde cliënten 

en toenemend druggebruik bij cliënten. 

4. Stijgend aantal thuislozen, veel cliënten met beperkte financiële mogelijkheden 

zonder verblijfplaats of domicilie. 

5. Concurrentie van de algemene ziekenhuizen met mogelijks uitbreiding aanbod in 

algemene ziekenhuizen. 

6. Knelpuntberoepen (hoofdverpleegkundige, bachelor verpleegkunde, informatici, 

boekhouder, psychiaters). Vinden en binden van bekwame medewerkers 

7. Beeldvorming m.b.t. psychiatrie. 

8. IFIC: belemmering voor aanwerving gekwalificeerd administratief personeel, staf 
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en leidinggevende functies. 

9. Kosten voor infrastructuur, personeel, IT,… 

10. Complexiteit van regelgeving 

11. Onzekerheid met betrekking tot de verdere evolutie van Covid-19 en de impact 

ervan op de werking en het welzijn van cliënten en medewerkers. 

 

 

Conclusies  

Op basis van de analyse komen we tot de volgende conclusies en aanbevelingen: 

• Maximaal inzetten op kwaliteit en veiligheid en het kwaliteits- en 

veiligheidsmanagementsysteem verder ontwikkelen. 

• Ziekenhuisbrede ROM realiseren en een managementdashboard ontwikkelen: 

inzetten op data-analyse. 

• Aandacht voor de groeiende agressieproblematiek en veiligheidsbeleid uitwerken 

(cfr. onveiligheidsgevoel bij medewerkers en cliënten). 

• Professioneel HR-beleid uitbouwen, aandacht voor zachte HR en psychosociaal 

welzijn bij medewerkers, gedragscode uitwerken. 

• Intern vormingsbeleid uitbreiden, POP,.. en verder inzetten op zorginhoudelijke 

vorming. 

• Verbindingen zoeken zowel in het netwerk 107 als binnen de BVL (LOCANET). 

• Gestructureerd opname- , doorstroom- en ontslagbeleid uitwerken. 

• Plaats van het dagziekenhuis binnen het veranderende GGZ-landschap definiëren. 

• Blijvend investeren in beeldvorming, interne en externe communicatie. 

• Via het netwerk GG ADS aansluiting zoeken bij de PAAZ-diensten in de regio Aalst 

om zo tot meer samenwerkingsverbanden te komen. Opvolging van de 

ontwikkeling van klinische netwerken en de eerstelijnszones in de zorgregio Aalst. 

• Samenwerken met familie, KOPP-werking uitbouwen, ervaringsdeskundigen 

inzetten, samenwerken met de herstelacademie en cliëntenbureau verder 

uitbouwen. 

• Systematisch betrekken van familie en cliënt bij behandelprogramma. 

• Aandacht besteden aan toenemende administratieve belasting van medewerkers. 

• Aandacht voor financieel beleid, zoeken naar nieuwe inkomsten, uitbreiding 

diensten (vb. poliklinische functie), kostenbeheersing. 



  
  
  

 
 PSYCHIATRISCH CENTRUM ARIADNE 
REYMEERSSTRAAT 13 A • 9340 LEDE • TEL +32 (0)53 76 21 11 • FAX +32 (0)53 76 21 99 • 
INFO@PCARIADNE.BE • WWW.PCARIADNE.BE  
De instelling behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde • Stropstraat 119 • B-9000 Gent 
Bankrekeningnummer: BE82 4355 1777 5168 • BIC: KREDBEBB • Ondernemingsnummer: 0406.633.304  
    

          
 17 / 56 

• Inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen met o.a. aandacht voor 

een duurzaam investeringsbeleid en inclusief  
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2. Algemeen Beleidsplan Psychiatrisch Centrum 2022-2024 
 

 
De identiteit van het PZ Ariadne met kernwaarden stuurt onze ambities zoals vormgegeven 

in dit beleidsplan. Het nieuwe beleidsplan voor de beleidscyclus 2022- 2024 legt verder de 

focus op kwaliteit, op respectvolle en cliëntgerichte zorg, op de interne samenwerking en 

de externe netwerkvorming om zo onze professionele werking verder uit te bouwen. 

 
De focus op kwaliteit 

Binnen onze instelling creëren en borgen we een cultuur waarin kwaliteit en veiligheid als 

hoogste prioriteit worden beschouwd in alle beslissingen en handelingen. Dit impliceert dat 

we een fundamentele onderbouw realiseren in functie van een kwaliteits- en 

veiligheidsbeleid op lange termijn, ingebed in alle lagen van de organisatie. We laten ons 

hierbij ondersteunen door Qualicor, een erkende accrediteringsorganisatie. We werken met 

procedures, richtlijnen en instructies die wetenschappelijk onderbouwd zijn, waarbij op een 

uniforme wijze, onafhankelijk van tijdstip of locatie, de best mogelijke zorgen geleverd 

kunnen worden. Deze procedures zijn continu up-to-date, bij alle medewerkers bekend en 

gekend en worden ook effectief toegepast. Hierbij worden de medische, multidisciplinaire 

teams en ondersteunende teams binnen de zorgtrajecten op één lijn gebracht. 

 

Inter- en multidisciplinaire samenwerking in het ziekenhuis zijn essentieel om een 

geïntegreerde totaalzorg aan te bieden. We nemen, binnen onze gekantelde organisatie, 

beleidsmatig en organisatorisch de nodige maatregelen om deze vorm van werken te 

stimuleren en organiseren. Zo is op elke zorgafdeling een verbeterteam actief (referenten 

kwaliteit, interne auditors) dat bijgestaan wordt door een kwaliteitsmedewerker. 

 

Interne kwaliteitsaudits en kwaliteitsrondes zijn ingebed in de dagelijkse werking en het 

beleid van het PZ Ariadne om zo de werking in een continu proces te verbeteren en tot het 

vooropgestelde normenkader van Qualicor Qmentum Global te brengen. Het 

kwaliteitsbeleid is volledig ingebed in alle geledingen van het beleid en is gestructureerd 

opgebouwd, met voldoende toetsingsmomenten die geënt zijn op een PDCA – 

verbetercyclus . 

 

We werken actief mee en nemen deel aan valabele benchmarks (vb VIP², FOD 
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meerjarenplan kwaliteit en patient safety, ...). Van zodra gevalideerde data beschikbaar 

zijn, maken we deze publiek op onze website, via onze andere communicatiekanalen of via 

verwijzing naar andere websites. Samen met alle medewerkers willen we zo continu onze 

kwaliteit van zorg en veiligheid verbeteren.  

 

De focus op cliëntgerichtheid en participatie 

Cliëntgerichte zorg en respect zijn door directie en medewerkers als belangrijke 

kernwaarden gedefinieerd. Cliënten hebben immers niet enkel het recht op technisch en 

inhoudelijk kwaliteitsvolle en veilige zorg, ze verdienen het ook om met respect begeleid 

en behandeld te worden. 

 

Dit willen we realiseren door te werken vanuit een visie op behandeling, zorg en 

ondersteuning die maximaal gericht is op herstel. Hierbij willen we dat 

herstelondersteunende zorg in al zijn facetten en in alle geledingen van onze organisatie 

geïmplementeerd wordt. We hebben daarbij maximaal respect voor de autonomie van de 

cliënten om zo de cliënt en zijn omgeving mee de regie over zijn behandeling te laten 

voeren.  

 

De focus verschuift dus naar effectieve cliëntenparticipatie. We willen de komende jaren 

dan ook bijzondere aandacht besteden aan de uitbouw van een familievriendelijk 

behandelklimaat inclusief KOPP-werking en ook een ingangspoort creëren voor het werken 

met ervaringsdeskundigen. We volgen binnen de provincie de evoluties op met betrekking 

tot de oprichting van een cliëntenbureau en participeren op netwerkniveau aan de 

relevante overlegstructuren. Voor de uitbouw van een KOPP-werking werken we onder 

andere samen met het CGG van Zuid-Oost-Vlaanderen. 

 

Cliëntgericht en respectvol werken betekent ook dat we steeds voor de minst ingrijpende 

behandel- en begeleidingsvormen kiezen en dat we keuzes maken in samenspraak met de 

cliënt en zijn omgeving. Onze medewerkers zijn getraind in het omgaan met agressie en 

trachten isolatie en fixatie maximaal te voorkomen. Bijzondere aandacht dient uit te gaan 

naar de volledige en correcte registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen in het EPD 

en de analyse van de cijfergegevens instellingsbreed. Bijzondere aandacht zal ook besteed 

worden aan de bespreking met de cliënt na isolatie: hoe heeft hij dit ervaren? Kon het 
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voorkomen worden? Ook het beleid rond suïcidepreventie blijft een aandachtspunt.  

 

De bestaande procedures voor opvolging van klachten en de samenwerking met de externe 

Ombudsfunctie worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. (cfr. VLOGG - nieuwe 

regeling ombudsfunctie, huishoudelijk reglement, overeenkomst enz. ) 

 

Binnen het PZ Ariadne kiezen we voor een basis-specialistisch aanbod voor volwassenen en 

ouderen met diverse psychiatrische aandoeningen onder de vorm van zorgtrajecten. 

Meer concreet wordt voor de doelgroep volwassenen een crisisopvang-ID dienst (zowel op 

vrijwillige basis als in het kader van wet op de bescherming van de persoon van de 

geesteszieke) met drie zorgpaden gerealiseerd, met name voor psychosezorg, voor angst- 

en stemmingsstoornissen en voor cliënten met alcohol- en medicatieafhankelijkheid. 

De lokalisatie van de doelgroepen (trajecten) binnen de bestaande infrastructuur is 

voorwerp van studie en overleg. 

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de integratie van het dagziekenhuis 

Emmaüs binnen de bovenvermelde zorgpaden. Ook de aansturing van het dagziekenhuis 

en de positie van het dagziekenhuis binnen de vermaatschappelijking van de GGZ dient 

bestudeerd te worden. 

 

In 2022 zal het ziekenhuis het proces van instroom- en doorstroom van cliënten, zowel 

intern als extern,  evalueren en waar nodig bijsturen met oog op het realiseren van een 

maximale continuïteit van zorg. De samenwerking met het PVT Ariadne, de sociale 

verhuurkantoren en de huisvestingsmaatschappijen dient verder geoptimaliseerd te 

worden, gelet op het stijgend aantal dakloze en thuisloze cliënten. 

Binnen de doelgroep ouderen bouwen we een traject psychogeriatrie uit en hebben we via 

een RIZIV-conventie een expertfunctie voor het netwerk Huntington voor de regio Oost- 

en West-Vlaanderen. Gelet op de prestatiefinanciering van deze conventie wordt de 

bezetting geëvalueerd op kwartaalbasis.  

We bieden ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie, gespecialiseerde zorg binnen 

het ziekenhuis en geven ondersteuning aan woonzorgcentra of andere instellingen. 

 

Een respectvolle en cliëntgerichte zorg, gericht op herstel, vraagt ook aangepaste en 

moderne infrastructuur waarin op professionele wijze behandeling en zorg kan geboden 
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worden. 

Op de verpleegafdelingen zal de keukeninfrastructuur verder worden aangepast of 

vernieuwd met het oog op kwaliteitsvolle en veilige voedseldistributie en –hygiëne 

(HACCP).  

In 2022 en 2023 kan, mits grondige renovatie en aanpassingswerken, binnen het gebouw 

Providentia ruimte gecreëerd worden voor een therapie- en competentiehuis alsook voor 

huisvesting voor de mobiele equipes en het daghospitaal Emmaüs.  

 

Tegen 2024 zal het masterplan geactualiseerd worden met oog op de realisatie van project 

6. Bij de actualisatie van ons masterplan houden we rekening met de verdere strategische 

ontwikkelingen ten gevolge van evoluties binnen het ziekenhuislandschap, de verdere 

deïnstutionalisering en vermaatschappelijking van de zorg, de bedbevriezingen, en zo 

voort. Bij renovatie- en nieuwbouwprojecten verliezen we het duurzaamheidseffect niet uit 

het oog en kiezen we maximaal voor milieuvriendelijke investeringen. 

 

Een aantal functies - zowel primaire als ondersteunende functies (keuken en cafetaria) – 

dienen eveneens verder ontwikkeld te worden. De werking van het cafetaria zal 

geoptimaliseerd worden en meer personeel-, cliënt-, kind- en familievriendelijk zijn. 

 

Binnen een herstelgerichte werking past ook dat we verder onze maatschappelijke rol 

opnemen inzake stigma en doorbreken van taboe over geestelijke gezondheid(szorg). 

 
 
De focus op samenwerking 

We richten ons zowel op de interne samenwerking als op de samenwerking met externe 

partners binnen de verschillende netwerken en zorgcircuits. Samenwerken betekent 

immers bijdragen aan een gemeenschappelijk resultaat door een optimale afstemming van 

eigen kwaliteiten met die van externe partners, het netwerk, de organisatie of het team. 

Uit de medewerkersbevraging 2018, de HR scan in 2019 en de bevraging met betrekking 

tot het psychosociaal welzijn in 2020 blijkt dat er verbetermogelijkheden zijn op meerdere 

vlakken, o.a. de samenwerking tussen artsen en directie, tussen de teams van de vijf 

zorgtrajecten en tussen de diverse afdelingen onderling. De samenwerking tussen de 

ondersteunende diensten en zorg, kan nog geoptimaliseerd worden door in de toekomst 

te werken met service level agreements. 
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Het ziekenhuis bereidt zich voor op het gewijzigde zorgmodel waarbij klinische netwerken, 

netwerken geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnsnetwerken alsook lokale zorgnetwerken 

rond de cliënt steeds belangrijker worden om zo een totaalzorg te bieden voor alle cliënten 

van het werkingsgebied. We verwachten dat erkenning, subsidiëring en financiering op 

termijn meer en meer in functie van netwerken zal gebeuren (cfr. Uitbreiding mobiele 

equipes aanklampende zorg, ELP-financiering, …). Het PZ Ariadne volgt hierbij een 

tweesporenbeleid. 

1. Enerzijds is er de reeds jarenlange preferentiële samenwerking op bestuurlijk vlak 

binnen het netwerk van de sector geestelijke gezondheidszorg van de Broeders van 

Liefde. Het ziekenhuis participeert ook aan het LOCANET van de Broeders van Liefde 

Oost- Vlaanderen. Binnen dit netwerk wordt gezocht naar opportuniteiten om 

intersectoraal samen te werken zowel binnen de kernopdracht als binnen de 

ondersteunende diensten. Ten gevolge van de COVID-19 pandemie waren er op dit 

vlak in 2020 en 2021 weinig ontwikkelingen aangezien fysiek overleg in bepaalde 

periodes niet mogelijk was.  

2. Anderzijds is er de samenwerking op functioneel vlak binnen het netwerk voor GG 

ADS dat ambulante en residentiële voorzieningen binnen de geestelijke 

gezondheidszorg samenbrengt. Het PZ Ariadne neemt hierin een actieve rol op en 

wil samen met de partners binnen dit netwerk de vijf functies uitbouwen om zo mee 

het zorgstrategisch plan van het netwerk te realiseren. Dit biedt opportuniteiten om 

in de toekomst de functionele samenwerking met de twee PAAZ-diensten van de 

algemene ziekenhuizen in Aalst te verbeteren. 

 

Het Netwerk GG ADS dient conform de evaluatie en de richtlijnen van de overheid binnen 

een termijn van drie jaar uit te breiden met de gemeenten Lokeren, Zwijndrecht en 

Moerbeke (66.869 inwoners). Met het Netwerk GG PAKT zal onderzocht worden welke 

gevolgen dit heeft oor de dienstverlening van de mobiele equipes voor acute, langdurige 

en aanklampende zorg binnen de twee erkende netwerken. 

Bij de opmaak van dit beleidsplan is er nog geen duidelijkheid voor wat betreft het al of 

niet wijzigen van de huidige regio-indeling van de netwerken. (cfr. de nota van Minister 

Bart Somers met betrekking tot de preferentiële regio’s en verdere afstemming van de 

regionale zorgzones.) 
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Het PC Ariadne is één van de dragende partners in het centrum voor psychosociale 

revalidatie PARCOER dat in februari 2019 via een RIZIV-conventie werd opgestart in 

Dendermonde en intussen reeds groei en een personeelsuitbreiding kende.  

Tot op heden blijkt dit centrum een belangrijke meerwaarde te leveren voor cliënten in de 

regio Dendermonde.  

 

Het PZ Ariadne zal als kleine entiteit de komende jaren verder de dialoog aangaan, zowel 

binnen LOCANET als binnen het Netwerk GG ADS om tot een goede zorgafstemming voor 

het werkingsgebied te komen.  

 

Het ziekenhuis heeft binnen haar werkingsgebied een belangrijke opdracht met betrekking 

tot opnamen in het kader van de wet op de bescherming van de persoon van de 

geesteszieke. Binnen het Netwerk GG ADS werd hiervoor een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met de twee andere psychiatrische ziekenhuizen 

van het netwerk. Gelet op de beperkte bed- en opnamecapaciteit en de toenemende 

opnamedruk zal deze samenwerkingsovereenkomst voor gedwongen opnamen in de loop 

van 2022 geëvalueerd worden.  

 

Het zorglandschap wordt momenteel sterk hertekend met meer accent op preventie en 

eerstelijnszorg waarbij het mede in functie van de vergrijzing de bedoeling is mensen zo 

veel en zo lang mogelijk thuis te verzorgen. Ook het belang van de chronisch langdurige 

zorg neemt verder toe. Het ziekenhuis heeft absoluut een plaats binnen dit totale 

zorglandschap, als een schakel in een netwerk. Om de zorg verder op elkaar te integreren, 

zullen ziekenhuizen, huisartsen, woonzorg-partners van de eerste lijn zich immers moeten 

inschakelen in een horizontaal netwerk of horizontaal zorgcontinuüm. 

 

Het ziekenhuis participeert in de werkgroepen die werden opgericht met het oog op de 

ontwikkeling van de drie eerstelijnsnetwerken in de zorgregio Aalst. Het werken in 

trajecten en netwerking, zowel voor volwassenen als voor ouderen, laat ons toe om een 

volledig zorgaanbod aan te bieden. Een volledig zorgaanbod betekent een continuüm van 

zorgen, van de verwijzer tot de derde- en vierdelijnsfunctie. De zorgen worden ofwel zelf 

ofwel in goede samenwerking met de diensten van onze netwerkpartners uitgebouwd. In 

de loop van 2022 en 2023 zal ook verder studiewerk gebeuren in het kader van de 
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samenwerking met het WZC Mariatroon met oog op het gezamenlijk realiseren van een 

zorgcampus Boonwijk in Dendermonde.  

 

Binnen de provincie Oost-Vlaanderen is er een bijzonder ongelijke spreiding wat betreft de 

zorgcapaciteit voor cliënten met psychiatrische problemen, met een zeer geringe capaciteit 

in zuid Oost-Vlaanderen. Binnen het huidig beleid is dit een hinderpaal voor de creatie van 

nieuwe zorgvormen aangezien deze veelal maar tot stand kunnen komen via reconversies 

of substitutie (lees: bedbevriezing) van bestaande zorgcapaciteit. Er wordt dan ook actief 

meegewerkt aan alle initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat er voldoende aanbod is 

voor de regio zuid Oost-Vlaanderen. Het ziekenhuis blijft dit probleem verder aankaarten 

bij de Vlaamse en federale overheid, in het overleg met de partners van het Netwerk PAKT 

en andere overlegplatformen. 

Dit zal immers een noodzakelijke voorwaarde zijn om binnen het werkingsgebied de vijf 

functies te kunnen waarmaken. 

 

De focus op professionaliteit 

Onze zorg en ondersteunende diensten zijn continu in ontwikkeling. Hierbij trachten we 

binnen de budgetten maximaal ondersteuning te bieden via nieuwe technologieën en tools. 

 

Zowel de ondersteunende als de klinische diensten werken op een modern, functioneel en 

geïntegreerd ICT-platform, aangepast aan de schaal en de ambities van het ziekenhuis. 

Het ziekenhuis kan hiervoor rekenen op de ondersteuning van de lokale en centrale 

informaticadienst van de Broeders van Liefde. 

Voor de klinische diensten werd een uniform volledig geïntegreerd elektronisch 

cliëntendossier (EPD-OBASI) aangekocht en geïmplementeerd. Dit nieuwe EPD dient het 

zorgproces te ondersteunen en inhoudelijk te stroomlijnen. Om de kennis van de 

medewerkers te vergroten en het gebruik nog te verbeteren zal in bijkomende vorming 

worden voorzien. Dit laatste geldt ook voor het gebruik van de toepassing Zenya (voorheen 

Infoland) waarmee incidenten, ongevallen en bijna ongevallen gemeld worden. Het 

volstaat immers niet om meldingen te registreren. Geregistreerde gegevens moeten verder  

objectief geanalyseerd en verbetertrajecten dienen uitgewerkt, gepland, geïmplementeerd 

en geëvalueerd te worden. Hierbij dienen beslissingen genomen te worden op basis van 

objectieve data. Een sluitende dataverzameling en rapportering, inclusief benchmarking, 
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is daarbij van essentieel belang. Enkel op die wijze kunnen we op termijn 

kwaliteitsverbetering bekomen en borgen. 

 

Eind  2021 werd  het bestaande pakket Infomedic (apotheek)  vervangen wordt door een 

binnen OBASI geïntegreerde toepassing voor apotheekbeheer. In de loop van 2022 zal de 

werking van het pakket geëvalueerd worden  

 

De uitwisseling van data binnen het Netwerk GG ADS wordt de komende jaren verder 

onderzocht. Een efficiënte samenwerking binnen een netwerk van zorgpartners is immers 

maar mogelijk indien cliëntgegevens, mits toestemming van de cliënten en conform aan 

de wettelijke voorschriften op een vlotte maar vooral goed beveiligde wijze (GDPR-proof) 

kan gebeuren. Verder exploreren we hoe het nieuwe cliëntendossier, het werken met 

extramurale zorgpaden kan ondersteunen. Dit dossier zorgt dus niet alleen voor een 

geïntegreerde interne werking met efficiëntieverbeteringen op administratief en logistiek 

vlak, maar moet eveneens de netwerking met andere ziekenhuizen en de andere 

zorgpartners in de eerste lijn faciliteren. Op die manier installeren we een sluitende 

interactieve communicatie met huisartsen en andere verwijzers, gelinkt aan globale 

platformen zoals E-Health en Vitalink conform de BMUC regels. 

De voorziening kiest ervoor om op een zeer open, transparante en professionele manier 

zowel intern als extern te communiceren. Het PC Ariadne voert een proactief en actief 

communicatiebeleid en is daarom ‘aanwezig’ in het landschap via alle mogelijke media. De 

komende jaren willen we onze zichtbaarheid binnen de sociale media versterken. 

Bijkomend onderhoudt het PC Ariadne goede relaties met de pers en investeert ook 

effectief in deze relaties. We hebben een sluitende procedure voor crisiscommunicatie en 

de actoren worden hierin regelmatig en proactief getraind. 

 

Naast externe communicatie, wordt eveneens sterk geïnvesteerd in interne communicatie. 

Bestaande kanalen worden actief up-to-date gehouden en er worden steeds nieuwe 

initiatieven genomen, aangepast aan de moderne media. In 2022 zetten we ook verder in 

op een betere communicatie van cijfermateriaal (activiteiten, financieel, personeel, 

zorgkwaliteit, …) via de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk managementdashboard. 

Het centrum maakt een jaarverslag dat ruim verspreid wordt en op de website wordt 

geplaatst. 
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Naar medewerkers toe wil het PZ Ariadne de komende jaren verder investeren in een 

dynamisch, proactief en professioneel HR-beleid met aandacht voor de zachte HR-

componenten. Bovendien trachten we sterke profielen aan te trekken die  passen binnen 

de ambities van ons ziekenhuis. Het HR-beleid dient hierop volledig afgestemd te zijn. 

Tevreden medewerkers zijn een belangrijke voorwaarde om tevreden cliënten te hebben. 

Er wordt daarom een actief retentiebeleid gevoerd om mensen gemotiveerd aan boord te 

houden en het PC Ariadne uit te dragen als ‘hun’ organisatie waar ze fier op zijn. 

 

Medewerkers krijgen de kans om zich te ontplooien. Het ziekenhuis zet sterk in op vorming, 

training en continue opleiding vanaf de aanwerving en doorheen de gehele loopbaan van 

de medewerker. Er wordt daarbij maximaal geïnvesteerd in een goede relatie met de 

onderwijsinstellingen. Deze relatie is niet alleen noodzakelijk in functie van het bijblijven 

van de huidige medewerkers inzake kennis en expertise maar ook met het oog op 

toekomstige rekrutering van nieuwe medewerkers. Het ziekenhuis wil haar opdracht als 

opleidingscentrum blijven garanderen en continu verbeteren. Medewerkers en artsen 

worden actief gestimuleerd om mee te denken en te werken aan innovatieve projecten. 

 

Het ziekenhuis zal het beleid met betrekking tot de samenwerking met de ASO evalueren. 

Het ziekenhuis werkt een aangepast beleid uit voor assistenten in opleiding en stagiairs 

geneeskunde alsook alle andere stagiairs (verpleegkunde, paramedici, administratief, …), 

rekening houdend met hun tijdelijke aanwezigheid in het ziekenhuis en het 

opleidingstraject waarin zij zich bevinden. 

 

Het HR-beleid bewaakt continu de cultuur van respectvol omgaan met elkaar en neemt dit 

mee op in de verschillende vormings- en coachingstrajecten zowel naar medewerkers, 

artsen, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen... 

 

Het ziekenhuis volgt op dat het geïntegreerd samenwerken tussen artsen, verpleegkundig 

en paramedisch personeel op elk niveau maximaal ondersteund en waar nodig 

gestimuleerd wordt. 

Medewerkers dienen niet alleen tevreden te zijn, maar ook te presteren zoals van hen 

verwacht wordt. Daarom dient er geïnvesteerd te worden in een meer gericht coaching- 
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en evaluatiebeleid met kansen voor medewerkers die hun doelstellingen bereiken en een 

duidelijk beleid voor medewerkers bij wie dit niet lukt. 

Het PC Ariadne wil voor alle medewerkers een veilige omgeving zijn en dit in een brede 

context met aandacht voor een goed uitgebouwd preventie- en welzijnsbeleid o.a. op vlak 

van omgaan met agressie, risico’s op psychosociale belasting, verzuim en burn-out. 

Een gedragscode zal worden uitgewerkt met de betrokken teams, geïmplementeerd, 

geëvalueerd en waar nodig worden bijgestuurd.   

 

Binnen het Comité voor preventie en bescherming op het werk  hebben we na 

risicoanalyses  een  globaal en jaarlijks actieplan opgesteld dat wordt opgevolgd via PDCA-

principe. Een belangrijke doelstelling voor de komende jaren is dat we als PZ willen  

evolueren naar een rookvrij ziekenhuis. We nemen hiertoe initiatieven naar zowel 

medewerkers als cliënten toe. 

 

Het ziekenhuis voert een aangepast beleid voor vrijwilligers actief in het ziekenhuis, 

rekening houdend met de administratieve bepalingen hieromtrent (o.a. wetgeving). Er  

wordt aandacht besteed aan het overdragen van de missie, de visie en de kernwaarden 

van het PC Ariadne zodat elke cliënt als een unieke persoon benaderd wordt.  

 

Het PZ Ariadne wenst ook de facilitaire en logistieke diensten op een hoger professioneel 

niveau te brengen door o.a. het digitaliseren van het aankoopbeleid, het voorraadbeheer 

en het aanbod van kwalitatief gezonde en gevarieerde voeding. De voorziening wil blijvend 

inzetten op duurzaamheid door onder andere verder te investeren in fotovoltaïsche 

panelen, onderzoek naar andere vormen van alternatieve energie, beperking en 

compostering van voedselafval, de uitrol van het mobiliteitsplan door o.a. de vergroening van 

het wagenpark, plaatsen van laadpalen en de afvalstroom in te perken. 

  

Er wordt een professioneel financieel beleid gevoerd als ondersteunende voorwaarde om 

continuïteit te garanderen in de primaire functie van het ziekenhuis en om de ambities te 

kunnen blijven waarmaken. Hierbij richt het ziekenhuis zich op de richtlijnen van het 

bestuursorgaan  met betrekking tot de financiële indicatoren en op vergelijkingspunten 

van de sectorstudie van Belfius (Maha-analyse). Het ziekenhuis geeft continu aandacht aan 

efficiëntie- verbetering om elk jaar nieuwe projecten met toegevoegde waarde te 
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realiseren. Er wordt gewerkt met een financieel meerjarenplan (3 jaar) om een financieel 

beleid op lange termijn te voeren. Voor (grote) investeringen bestaat er een meerjarenplan 

(10 jaar). De voorziening werkt met een jaarlijkse budgetcyclus met een grondig 

uitgewerkt en goedgekeurd budget, decentrale toewijzing van budgetten en 

verantwoordelijkheden, gerichte rapportering en opvolging. Benchmarking en 

kostenvergelijking zijn onderdelen van deze cyclus. 

De nieuwe ontwikkelingen in de financiering van psychiatrische ziekenhuizen en 

aanverwante zorgverlening worden punctueel opgevolgd en daar waar mogelijk wordt 

meegewerkt aan de ontwikkeling ervan. Het interne beleid gaat proactief om met en 

anticipeert in haar beleid op deze nieuwe ontwikkelingen. Het ziekenhuis houdt rekening 

met het feit dat de middelen voor de gezondheidszorg steeds schaarser zullen worden en 

dat gekoppeld aan een stijgend verwachtingspatroon van de cliënt. Er wordt proactief 

gezocht naar andere, aanvullende financieringsbronnen om onze missie blijvend te kunnen 

realiseren. 

 
2.1 De  strategische en operationele doelstellingen voor 2022-2024 

 

In het beleidsplan van het psychiatrisch centrum voor de beleidscyclus 2022-2024 

….benoemen we de zaken waaraan op instellingsniveau wordt gewerkt en waarvan 

sommige onderdelen qua realisatie mede afhankelijk zijn van de centrale diensten 

van de VZW organisatie van de Broeders van Liefde. 

…past dan ook binnen het centrale beleidsplan van de VZW organisatie Broeders 

van Liefde. 

…schakelt met het sectoraal beleidsplan GGZ 2019-2025 

 van de VZW organisatie Broeders van Liefde en vice versa.  

 

2.1.1.1 Zorg voor de patiënten en hun omgeving 
 

Visie 

Onze zorg is effectief, herstelgericht, veilig en gebruikersgericht en heeft aandacht 

voor de meest kwetsbare mens 
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Strategie 

S.D. 1. Onze kernprocessen ondersteunen via efficiënte en effectieve tools 

S.D. 2. Onze kernprocessen monitoren 

S.D. 3. Verbreden van onze therapeutische middelen en daarin innovatief durven 

zijn.  

S.D. 4. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie stimuleren om onze klinische 

praktijk en zorgkwaliteit te verbeteren/vernieuwen 

S.D. 5. Inbrengen van ervaringsdeskundigheid, omdat we geloven dat we op die 

manier herstelgericht kunnen werken en de kwaliteit van onze zorg kunnen 

verhogen.  

 

Doelen 

1.1 Er is een zorgportaal beschikbaar voor patiënten en hun omgeving dat het 

toelaat actief te participeren in hun eigen zorgtraject, en hen ondersteunt 

bij de organisatie van dit zorgtraject (bv. Via afspraken maken, informatie 

delen,…) 

1.2 Er zijn generieke criteria voor behandeling  beschikbaar. Deze generieke 

criteria zullen o.m. gaan over evidence-based richtlijnen, beschikbare 

digitale tools voor patiënten,… Elke afdeling heeft de generieke criteria 

afgetoetst aan hun eigen van programma van het traject.  

1.3 Ons kernproces wordt performant ondersteunt door efficiënte en effectieve 

tools die geïntegreerd zijn in het EPD. 

1.4 Ons kernproces wordt mee aangestuurd door geaggregeerde data voor 

patiënten, medewerkers en de organisatie te verzamelen en te delen. Een 

gebruiksvriendelijk managementdashboard is aanwezig  

1.5 De voorziening levert info over de kwaliteitsindicatoren aan het 

beheerscomité. Deze worden gebruikt binnen de voorziening om te komen 

tot kwaliteitsverbetering en -borging en om op bestuursniveau de evoluties 

in kwaliteit van zorg te monitoren.  

1.6 De instelling zal zich kandidaat stellen om te participeren aan 

pilootprojecten m.b.t. het gebruik van digitale tools voor patiënten, waarin 

ook het perspectief van het financieringsmodel is vervat.  

1.7 Binnen onze instelling hebben we een expliciete voorkeur om voor mensen 
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met een euthanasieaanvraag volop het spoor van het leven te ontwikkelen 

en voor deze patiënten is een aangepast psychiatrisch palliatief aanbod 

beschikbaar.  

1.8 Vluchtelingen met een psychiatrische aandoening kunnen in onze 

voorziening terecht indien een geschikt behandeltraject aanwezig is. 

1.9 De voorziening maakt gebruik van de inzichten uit de diverse 

onderzoeksprojecten en de externe zichtbaarheid van de expertise in de 

voorziening is verhoogd. 

1.10 Het implementatieplan voor herstelgerichte zorg binnen de voorziening is 

gerealiseerd. Dit uit zich o.a. in participatieve zorg, de inbreng van 

ervaringsdeskundigheid, de participatie aan de herstelacademie  enz. 

1.11 Als voorziening participeren we aan het project “omgaan met macht en 

onmacht in de zorg” met het oog op het installeren van een cultuur van 

samenwerken met patiënten. Hieraan wordt een vormingspakket gekoppeld 

waaraan 80 % van de directie, leidinggevenden en zorgpersoneel heeft 

geparticipeerd.  

 

2.1.1.2 Zorg voor de medewerkers  
  

Visie 

We willen een zorgzame en aantrekkelijke werkgever zijn met aandacht voor 

welzijn, correcte verloning, veiligheid, deskundigheid, verantwoordelijkheid en 

teamgerichtheid. We willen als werkgever hiervoor ook gekend zijn  

 

Strategie 

S.D.1. We willen verder inzetten op zachte HR (psychosociaal welbevinden, 

werving, selectie, VTO, performantie, verzuim- en reïntegratiebeleid, 

loopbaanbeleid, medewerkersbetrokkenheid en medewerkerstransitie) 

S.D.2. Onze voorziening heeft een employer branding strategie, gealigneerd op 

deze van de groep Broeders van Liefde. 
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Doelen 

1.1 Door intensifiëring van pathologieën en de meer complexe zorgvragen 

nemen agressie-incidenten in onze voorziening toe. Er is een plan van 

aanpak dat een antwoord biedt op deze agressie-incidenten waaraan onze 

medewerkers bloot staan. (o.m. door verdere verbetering van onze 

infrastructuur, vorming, participatie aan het maatschappelijk debat, enz. ) 

1.2 Onze voorziening heeft een visie en beleid op vlak van zachte HR met het 

oog op het optimaliseren van de medewerkersbetrokkenheid en -

tevredenheid en heeft hiertoe efficiënte en effectieve tools ter beschikking. 

1.3 Er is een plan van aanpak voor psychosociaal welzijn van onze 

medewerkers, dat binnen de voorziening wordt gerealiseerd (o.m. m.b.t. 

aanwezigheids- en reïntegratiebeleid, burnout, veerkracht, thuiswerk, …) 

Binnen PZ Ariadne vormt het welbevinden van medewerkers een centraal 

element van onze identiteit en cultuur.  

1.4 Als voorziening volgen we de evoluties en implementatie m.b.t. tot het  

strategisch plan communicatie dat binnen de VZW organisatie Broeders van 

Liefde wordt uitgewerkt en  waarin een traject is opgenomen m.b.t. de 

beeldvorming over de groep Broeders van Liefde als werkgever.  

1.5 Binnen onze voorziening voelt iedere medewerker zich verbonden met de 

missie van onze organisatie. Iedere medewerker handelt dan ook in de 

geest van onze missie en ons waardenkader. 

1.6 We investeren in een cultuur van open dialoog waar sprake is van 

transparantie, openheid en vertrouwen. 

 
 

2.1.1.3 Zorg voor de organisatie 
 

Visie 

We willen een voorziening zijn die de zorg centraal plaatst op alle niveaus en 

daarom plaats biedt aan de strategische focus en operationele autonomie, die 

samenwerkingsgericht is, financieel gezond is, duurzaam handelt, de infrastructuur 

biedt die nodig is voor onze zorgvoorziening en die ethisch reflecteert.  
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Strategie 

S.D.1. Netwerken 

S.D.2. Voorbereiding op nieuwe financiering in de zorg 

S.D.3. Mee te  werken aan een positieve beeldvorming 

S.D.4. We willen een sociaal ondernemer zijn.  

S.D.5. We creëren een flexibele en wendbare procesgeoriënteerde 

organisatiestructuur met focus op zorgproces en autonomie voor teams.  

  

Doelen 

1.1 Het PZ Ariadne heeft een duidelijke visie op haar rol in het veranderende 

GGZ-landschap (o.m. integratie GGZ-somatiek, intensieve behandeling, 

vermaatschappelijking, samenwerking met eerste en tweede lijn (ELP), 

veranderende populatie, klinische ziekenhuisnetwerken, vermarkting, ….) en 

weet zich hierin te positioneren 

1.2 De instelling volgt de evoluties met betrekking tot de PVF en maakt 

proactief kostencalculaties.  

1.3 De instelling bewaakt het financieel evenwicht en zorgt voor een correcte 

aanrekening/doorrekening van geleverde diensten aan andere partners 

(PVT, WZC Mariatroon, CGG, WZC Avondvrede, …) 

1.4 De instelling participeert aan het centrale project van de Broeders van Liefde 

met betrekking tot het strategisch plan communicatie en het traject inzake 

beeldvorming 

1.5 De instelling onderzoekt en verkent de mogelijkheden en eventuele 

experimenten die worden opgestart rond commerciële zorg. 
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3. Beleidsplan Zorg 
 
3.1 Onze kernuitdagingen binnen de Zorg  
 
3.1.1 Verdere uitwerking kernwaarden binnen de zorg 
 

Cliëntgerichtheid  

We benaderen de cliënt als persoon. Persoonsgerichte zorg impliceert dat men rekening 

houdt met alle noden van een persoon, en rekening houdt met de persoon achter de 

cliënt. We anticiperen op en stemmen de zorg en begeleiding af op de wensen en de 

behoeften van de cliënt, met het in acht nemen en in stand houden van zijn eigenwaarde 

en autonomie. Een persoonsgerichte aanpak faciliteert aldus empowerment.  

Hierdoor worden cliënten en bewoners in staat gesteld om, samen met hun naasten, 

meer regie te verwerven over hun eigen leven. De cliënt wordt als het ware beschouwd 

als expert van diens persoonlijk verhaal. 

 

Respect - “Alles vertrekt vanuit gelijkwaardigheid”  

Als we herstel van mensen een kans willen geven, start dit met onze openheid en 

authentieke interesse in hun persoonlijke ervaringen en verhaal. We benaderen de cliënt 

als gelijkwaardige persoon, met eigen expertise, kennis en kwaliteiten. Elk persoon met 

een psychische kwetsbaarheid die we ontmoeten in het psychiatrisch centrum heeft 

zijn/haar persoonlijke (herstel)verhaal, en wij tonen ons authentiek geïnteresseerd in dit 

verhaal, als basis voor het  persoonlijk herstel. 

 

Samenwerking  

Vanuit het respect voor de ervaringskennis, eigen competenties en zingeving door de 

cliënt beschouwen we onszelf als tijdelijke partners in elk herstelverhaal. We trachten in 

eerlijk contact aanvullend te zijn in de krachten die de cliënt reeds inzet, en met onze 

complementaire expertises bewandelen we samen het zorgpad. Hulpverlening is als het 

ware een dialoog – een gesprek in twee richtingen.  

Participatie in de geestelijke gezondheidszorg betekent dan ook actieve betrokkenheid in  

besluitvorming en in een waaier van activiteiten (planning, evaluatie, hulpverlening, 

onderzoek, training, rekrutering etc.), vanuit de ervaringsdeskundigheid van de persoon, 

in samenwerking met professionele deskundigheid van de hulpverlener.  
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We zijn er van overtuigd dat we de samenwerking niet enkel mogen verengen tot de 

dialoog met de cliënt. Goede zorg dwingt ons op zoek te gaan naar alle talent en 

manifest aanwezige krachten binnen het eigen netwerk (binnen en over de muren van de 

organisatie heen), net als binnen het netwerk van de cliënt, zowel formeel als informeel. 

 

Professionaliteit  

Om maximaal onze rol in het partnerschap met cliënt en netwerk waar te maken dienen 

we onszelf te allen tijde tot groei uit te dagen. Onze doorgedreven basisopleiding vullen 

we dan ook aan met een houding van continu leren. Deze professionele houding stelt ons 

net in staat om met overtuiging onze verantwoordelijkheden op te nemen, en onze 

partners tot hetzelfde te motiveren. Deze continue drijfveer tot beter dwingt ons echter 

eveneens tot besef nooit alleen alle antwoorden te hebben. We verenigen deze 

professionaliteit schroomloos en noodzakelijk met bescheidenheid, en drang tot 

samenwerking. De weg naar goede zorg is per definitie bezaaid met dilemma’s, waarop 

we geen sluitend antwoord kunnen geven, ondanks de beste bedoeling en uiterste 

vakkundigheid. Professionaliteit is dan ook gehouden tot integriteit en ethiek om in goed 

overleg steeds het best mogelijke antwoord te zoeken in de vele dilemma’s.  

We zijn er van overtuigd dat onze zorgrol dan ook inhoud krijgt net door samenwerking, 

en vertrouwen in de expertise van anderen (inclusief onze cliënt en zijn/haar netwerk). 

 

Kwaliteit  

Een kwalitatieve zorgverlening impliceert het aanbieden van zorg dewelke een 

verbetering van de zorgresultaten voor de cliënten beoogt. Om dit te bekomen dient de 

zorg veilig, effectief, tijdig, toegankelijk, gelijkwaardig en persoonsgericht te zijn. De 

waarden ‘gelijkwaardigheid’ en ‘persoonsgerichtheid’ zijn hierboven reeds beschreven.  

Veilige zorg betekent het maximaal trachten te voorkomen van risico’s en schade voor de 

cliënt.  

Een essentiële voorwaarde om dit te bereiken is het actief betrekken van de cliënt en  

naasten bij het zorgproces. We dienen de cliënt en naasten zo volledig mogelijk te 

informeren over hun eigen rol bij het bevorderen van veiligheid en ruimte te creëren om 

hen gericht vragen te laten stellen en knelpunten te signaleren.  

Effectieve zorg is gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke richtlijnen en 

stimuleert de cliënt om actief te participeren aan het eigen zorgproces. We gaan als 
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zorgverlener in dialoog met de cliënt en stellen samen de behandeldoelstellingen voorop. 

Op basis van feedback van de cliënt en naasten kunnen we het behandelverloop 

evalueren en, indien nodig, bijsturen. De expertise van de zorgverlener speelt eveneens 

een belangrijke rol. Het kritisch in vraag durven stellen van ons eigen handelen, dagelijks 

het beste van onszelf geven en een houding van continu leren/bijscholen, ondersteunt de 

verdere ontwikkeling van een kwalitatieve en innoverende cliëntenzorg.  

Een kwalitatief verantwoorde zorgverlening betekent ook het aanbieden van tijdige en  

toegankelijke zorg, vertrekkend vanuit de zorgvraag en -nood. 

 
 
 
3.2 Sectorale Beleidsplan GGZ Organisatie Broeders van Liefde 2019-2025 m.b.t. zorg 

voor cliënten en hun omgeving  
 

Visie: Onze zorg is effectief, herstelgericht, veilig en gebruikersgericht en heeft aandacht 

voor de meest kwetsbare mens.  

 

Strategische doelen:  

• Onze kernprocessen ondersteunen via efficiënte en effectieve tools  

• Onze kernprocessen monitoren  

• Verbreden van onze therapeutische middelen en tools en daarin innovatief durven 

zijn  

• Wetenschappelijk onderzoek en innovatie stimuleren om onze klinische praktijk en 

kwaliteit van zorg te verbeteren/ vernieuwen  

• Inbrengen van ervaringsdeskundigen omdat we geloven dat we op die manier 

herstelgericht kunnen werken en de kwaliteit van onze zorg kunnen verhogen  

 

3.3 Strategische doelen Beleidsplan Zorg 
 
S.D. 1. Verder uitwerken van het herstelondersteunende klimaat om op die manier de 

kwaliteit van de zorg te verhogen door onder meer inbreng van ervaringsdeskundigheid 

en bijkomend in te zetten op cliënt- en familiedeskundigheid.  

S.D. 2. Kernprocessen ondersteunen via efficiënte en effectieve tools waarbij we een 

integraal kwaliteits- en veiligheidsbeleid vooropstellen.  
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S.D. 3. Kernprocessen monitoren waarbij het optimaliseren van het doelgroepenbeleid 

een voortdurend aandachtspunt blijft.  

S.D. 4. Verbreden van onze therapeutische visie en daarin innovatief durven zijn.  

S.D. 5. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie stimuleren om onze klinische praktijk 

en  

zorgkwaliteit te verbeteren en te vernieuwen. 

 

3.4 Operationele doelen Beleidsplan Zorg 
 

SD1: Onze voorziening investeert permanent in een therapeutisch klimaat 

waarbij herstelondersteunende zorg het uitganspunt is en waarvan de 

beleidsvisie ondersteund is door de directie, de behandelende artsen, de 

stuurgroep Herstelondersteunende Zorg en alle zorgverleners.  

 

2022:  

• (her)opstarten werkgroep/stuurgroep herstelondersteunende zorg en integratie van 

de stuurgroep Participatie  

• Finaliseren interne visie op herstelondersteunende zorg en participatie  

• Oprichten van ‘kennisplatform’ m.b.t. herstel / participatie / ervaringsdeskundigheid 

+ organisatie van vorming rond deze onderwerpen  

• Cultuur van participatie ontwikkelen op micro, meso en macroniveau door uitschrijven 

van doelstellingen m.b.t. cultuurbevordering binnen het JAP  

• Er is een duidelijk kader waarbinnen ervaringswerkers en ervaringsvrijwilligers aan de 

slag kunnen op afdelings- en voorzieningsniveau  

• Het KOPP-beleid wordt verder geïntegreerd op afdelingsniveau door de verdergezette 

vorming van de referentiemedewerkers  

• Voorbereiding integratie gedeeld zorgdossier  

 

2023:  

• Uitwerken van een duidelijk kader familie-ervaringsdeskundigheid: inzet van 

familievrijwilliger binnen minstens één traject  

• Integratie van een gedeeld zorgdossier met de cliënt  
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• Safewards: doorgedreven implementatie en uitrol van dit model, vanuit de 

doelstellingen participatie en presentie  

 

SD 2: Onze voorziening implementeert het integrale kwaliteits- en 

veiligheidsbeleid doorheen alle niveaus van de organisatie en elke medewerker 

draagt mede-eigenaarschap van het kwaliteitsbeleid inzake de normen die 

hem/haar zijn toegekend. 

 
2022 en jaarlijks te herhalen:  

• Borgen van het integrale kwaliteits- en veiligheidsbeleid uitgezet doorheen het eerste 

accreditatietraject met Qualicor, d.m.v. het opvolgen interne toetsingssysteem.  

• Begeleiden PZ- MT en PVT doorheen tweede accreditatietraject Q-Mentum Global 

i.s.m. de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid en Qualicor.  

• Participatieve cultuur verder uitbouwen binnen de voorziening en de trajecten 

gealigneerd op de Q-mentum Global normenkaders. + deze vertalen naar concrete 

verwachtingen en indicatoren  

• Verder betrekken van het beheerscomité Broeders van Liefde bij het interne 

kwaliteits- en veiligheidsbeleid aan de hand van kwartaalrapportages en jaarlijks 

overlegmoment met als doel het bewaken en bespreekbaar maken van de kwaliteit 

van zorg.  

• Periodieke analyse van incidentmeldingen i.f.v. statistiek, risicobepaling en uitwerken 

van beleidsverbeterpunten en t.v.v. benchmarking. Rekening houdend met de ernst 

van het incident diepgaandere analyse in functie van optimalisatie van het zorgproces 

rond de cliënt.  

• Veiligheidscultuur binnen het ziekenhuis verder uitbouwen: context van vertrouwen 

creëren om patiëntveiligheidsincidenten te melden, decentrale analyse stimuleren,....  

• Wetenschappelijk onderzoek stimuleren en verder uitbouwen binnen de voorziening 

om de klinische praktijk en kwaliteit van zorg te verbeteren. Het doel is om 

permanent minstens één wetenschappelijk onderzoek lopende te hebben binnen de 

voorziening.  

• Implementeren van empirische cyclus binnen dagelijkse verbetercultuur + Opzetten 

van eigen wetenschappelijk onderzoek(smethodiek).  
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• Verhoging kwaliteit rond communicatiemiddelen in EPD: vb. databases met sociale 

kaart importeren, SMS functie voor afspraken met cliënt vanuit EPD  

• Een managementdashboard is aanwezig.  

 
2023:  

• Implementatie van de nieuw uitgewerkte ROM-structuur binnen elk traject  

• Evaluatie van de ROM-structuren per kwartaal op cliëntniveau en op afdelingsniveau  

 

2024:  

• Implementatie van de nieuwe ROM-software op organisatieniveau  

 

 

SD 3: Onze voorziening zet in op een gedragen therapeutische visie die 

evidence- en good-practice based is en investeert in de vorming en opleiding 

van alle medewerkers om de interne deskundigheid hieromtrent te vergroten.  

 
2022:  
• Er is een trajectgebonden therapeutische visie en en deze is afgestemd op evidence 

based practice en good-practice evidentie.  

• Heropstart trajectgebonden stuurgroep therapie, met als focus continue optimalisatie 

van inhoudelijk therapieaanbod, verbonden aan centrale visie  

• Alternatieve zorgvormen analyseren voor chronischer zorgnood (crustatieve 

zorgmodel)  

• Outcome meting effect therapie + algemene cultuur van systematische 

cliëntenfeedback implementeren  

 

2023:  
• Evaluatie van het geïmplementeerde therapeutisch beleid op outcome en effectiviteit  

• Tevredenheidsbespreking tijdens focusgroep organiseren i.f.v. therapeutische 

evaluatie  

 

2024:  
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• Uitbouwen van generieke criteria aan de hand van evidence based richtlijnen, 

beschikbare digitale tools voor patiënten,… Elke afdeling toetst de generieke criteria 

af aan hun eigen programma van het traject.  

 

SD 4: Onze voorziening onderzoekt de gewijzigde zorgnoden binnen de zich 

aandienende doelgroepen met als doel het bestaande zorgaanbod te 

optimaliseren en af te stemmen op de opgenomen populatie rekening houdende 

met de financiële en personele middelen  

 
2022:  

• Onderzoek naar:  

1. Toegenomen vraag acute en gedwongen opname (en de effecten daarvan vb. 

tekort aan afzonderingscapaciteit bij overloop, nood aan comfortrooms)  

2. Langdurige, crustatieve zorg, nood aan modulaire circuits  

3. Wachtlijstwerking  

4. Optimaliseren van cliëntendoorstroming binnen en buiten de voorziening en de 

druk/belasting op de crisisafdeling beperken/reduceren.  

5. Optimalisatie van de netwerkdoorstroom en -samenwerking i.f.v optimalisatie van 

middelen in het voordeel van de cliënt per zorgcircuit  

 

2023:  

• Herorganisatie van de ziekenhuis- en trajectwerking i.f.v optimalisatie van de 

doelgroepwerking.  

 

2024:  

• Evaluatie van de herorganisatie van de doelgroepwerking  
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SD 5: Onze voorziening volgt de inzet van de personele kaders nauwgezet op, 

ingegeven door de schaarste van middelen zowel op de arbeidsmarkt als 

financieel.  

 

Jaarlijks: 

• Opvolgen van de personeelskader, i.s.m. directeur HR en organisatie, aan de hand 

van het normenkader VTE, alsook aan de hand van de financiële enveloppe zorg in 

functie van de begroting en met een transparant bestaffingsinstrument.  

• Opvolgen Huntingtonconventie personele bezetting per kwartaal a.d.h.v. de 

bezettingscijfers  

• Nauwgezet opvolgen van de vrije vacatures, transparant aanwervingsbeleid  

• Digitalisering door E-power. 

 

SD 6: Onze voorziening zet in op het aangaan van zowel interne als externe 

allianties met partners die de zorgcontinuïteit van onze cliënten kunnen ten 

goede komen en dit zowel voor, tijdens als na de opname en dit via uitgebreide 

en expliciete netwerking.  

 
2022:  

• Opstart van de polikliniek waarbij elke nieuwe arts minimaal 4u presteert.  

• Andere samenwerkingsverbanden (Radar, CGG ZOV, …) op poten zetten met 

mogelijke verbanden binnen de poliklinische werking  

• Inzet rond vermaatschappelijking van zorg/Samenwerking met de buurt  

• Samenwerking Herstelacademie verder uitwerken en verstevigen  

• Contacten met de gemeente en sociale woningbouwpartners rond (alternatieve) 

vormen van wonen  

• Samen met de BVL nadenken over het versterken van interne centrale 

samenwerkingsverbanden rond expertise-uitwisseling 

nichedoelgroepen/ervaringswerk/…  

 

2023:  

• Samenwerking met lotgenotengroepen, patiëntenverenigingen, 

familievertegenwoordiging  
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• Aanbod na residentiële opname aligneren met hedendaagse tendensen.  

 

SD 7: Onze voorziening zoekt naar de best mogelijke systemen om aan feedback 

gestuurde zorg te doen waarbij een goed beleid mede-gestuurd wordt vanuit 

een goed data-beleid.  

 

2022:  

• Opzetten van eenvoudig bruikbare structuur waarbij het inbrengen en verwerken van 

data tot interpreteerbare beleidsinformatie de doelstellingen zijn  

• Opzetten van een systematiek voor het beheer en het ter beschikking stellen van de 

beschikbare data  

• Ontwikkelen van een systematiek van feedback gestuurde zorgoptimalisatie  

 

2023:  

• Er is een efficiënt systeem waarbij gevoelige data veilig kunnen worden opgeslagen 

en bewaard op langere termijn in een databibliotheek en statistisch kunnen worden 

geanalyseerd met als doel om over jaren heen de tendensen in de zorg te 

achterhalen.  

 

2024:  

• Evaluatie van de werking van het managementsdashboard en bijsturing naar 

aandachtspunten.  
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4. Beleidsplan Organisatie  
 

4.1 Onze kernuitdagingen binnen Organisatie. 
 
4.1.1 Vaststellingen binnen de eigen organisatie 

 
Ons baserend op de maatschappelijke trends, de trends binnen het zorglandschap en de 

meest recente swot analyse zoals omschreven in het algemeen beleidsplan, komen we 

tot onderstaande vaststellingen: 

 

• Aandacht besteden aan toenemende administratieve belasting van medewerkers. 

• Aandacht besteden aan de verdere digitalisering binnen de sector. 

• Aandacht voor financieel beleid, zoeken naar nieuwe inkomsten, uitbreiding diensten 

(vb. poliklinische functie), kostenbeheersing. 

• Inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen met o.a. aandacht voor een 

duurzaam investeringsbeleid en missie gedreven ondernemerschap. 

 

4.2 Vaststellingen uit het sectoraal beleidsplan GGZ groep Broeders van Liefde 2019-
2025 

 

Visie: We willen een organisatie zijn die de zorg centraal plaatst op alle niveaus en 

daarom plaats biedt aan strategische focus en operationele autonomie, die 

samenwerkingsgericht is, financieel gezond is, duurzaam handelt, de infrastructuur biedt 

die nodig is voor onze zorgverlening en die ethisch reflecteert. 

 

Strategische Doelen 

• Voorbereiden op nieuwe financieringsvormen in de zorg; 

• Uitwerking van een strategisch plan communicatie waarin een traject is voorzien 

inzake beeldvorming; 

• Ondersteuning van het kernproces via effectieve en efficiënte tools. 

 

Conclusies 

We wensen ons voor de periode 2022-2024 te aligneren op het sectoraal beleidsplan 

GGZ van onze groep en houden hierbij maximaal rekening met de voorzieningseigen 

werkpunten vanuit de SWOT analyse: 
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• Het behoud en de verdere uitbouw van een gezonde financiële basis en beleid; 

• Het verder investeren in een comfortabele, duurzame en veilige infrastructuur; 

• Structurele verankering in diverse netwerken zowel binnen als buiten de grenzen 

van de groep; 

• Het verder exploreren van mogelijkheden in functie van digitalisering van onze 

werking. 

 

4.3 Strategische doelen Beleidsplan Organisatie 
 

1. Onze voorziening is financieel gezond met het oog op de continuïteit en bereidt zich 

     voor op nieuwe Vlaamse en federale financieringsvormen. 

2. De instelling beschikt over een comfortabele, duurzame en veilige infrastructuur 

waarin zowel cliënt- en familievriendelijk als professioneel kan gewerkt worden en 

die kan bijdragen aan een betere beeldvorming. 

3. De instelling zit stevig verankerd in meerdere netwerken met oog op de continuïteit 

van de zorg en de dienstverlening en is regionaal betrokken in de uitbouw van de vijf 

functies in het kader van de vermaatschappelijking van de GGZ. 

4. De instelling zet verder in op digitalisering van de werking binnen de zorg en 

ondersteunende diensten. 

 

4.4 Operationele doelen Beleidsplan Organisatie 
 

SD 1: Onze voorziening is financieel gezond met het oog op de continuïteit en 

bereidt zich voor op nieuwe Vlaamse en Federale financieringsvormen. 

 

• Bij opmaak van de begrotingen en het voeren van het dagelijks financieel beleid 

streven we naar een rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit conform de parameters 

van de raad van bestuur; 

• We staan in voor een stringente opvolging van de diverse begrotingen; 

• Er is een grote aandacht voor correcte doorrekeningen naar andere entiteiten aan wie 

we administratieve en facilitaire ondersteuning bieden; 

• We kennen jaarlijks afdelings- en trajectbudgetten toe en staan in voor een 

periodieke controle van de besteding; 
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• We zorgen voor de voorbereiding en de implementatie van het nieuwe 

facturatieproces kaderend in de persoonsvolgende financiering; 

• We garanderen een continue opvolging van evoluties m.b.t. financiering (PVF, VIPA, 

BFM,conventies); 

• We bieden maximale administratieve ondersteuning aan de zorg onder de vorm van 

• het aanleveren van cijfergegevens en/of de opmaak van financiële plannen bij het 

• Zoeken naar extra (project) financiering met oog op zorgvernieuwing, vorming, 

• Verbetering welzijn, verbetering kwaliteit, verhoging veiligheid en kwaliteit, 

• Vrijwilligerswerking enz.; 

• We realiseren de uitbouw van een degelijke poliklinische werking door psychiaters, 

• ASO’s en paramedici met als doel tegemoet te komen aan de maatschappelijke noden 

en onze werking verder te verankeren binnen de regio; 

• We bereiden ons voor en realiseren een overstap naar de samenwerking met een 

sociaal secretariaat.  

 

SD 2: De instelling beschikt over een comfortabele, duurzame en veilige 

infrastructuur waarin zowel cliënt- en familievriendelijk als professioneel kan 

gewerkt worden en die kan bijdragen aan een betere beeldvorming. 

 

• We herconditioneren het gebouw Providentia waarbij daghospitaal, mobiel team, 

polikliniek, kiné en burelen worden geïntegreerd in de vernieuwde infrastructuur; 

• We formaliseren de reeds bestaande initiatieven en toekomstige plannen in het kader 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We formuleren hiertoe een visie op 

een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid voor onze voorziening; 

• We activeren een klimaatvisieplan als onderdeel van het breder duurzaamheidsbeleid 

volgens de door de overheid aangeleverde richtlijnen; 

• We gaan over tot de modernisering en het kind-, cliënt- en familievriendelijk maken 

van de cafetaria. 

• We zetten maximaal in op informatieveiligheid met als doel het creëren van een 

veilige omgeving tijdens het herstelproces van de cliënt. 
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SD 3: De instelling zit stevig verankerd in meerdere netwerken met oog op de 

continuïteit van de zorg en de dienstverlening en is regionaal betrokken in de 

uitbouw van de vijf functies in het kader van de vermaatschappelijking van de 

GGZ. 

 

• We bouwen onze administratieve dienstverlening naar WZC Mariatroon en 

Avondvrede verder uit en zorgen voor een correcte boekhoudkundige opvolging. 

• We gaan binnen het LOKANET netwerk van de groep Broeders van Liefde, verder op 

zoek naar opportuniteiten in kader van mogelijke samenwerking binnen de provincie 

Oost-Vlaanderen. 

• We participeren, samen met de partners van het Netwerk GG ADS, actief in de 

verdere regionale uitbouw van de vijf functies in kader van de vermaatschappelijking 

van de geestelijke gezondheidszorg; 

• We zorgen ervoor dat de gegevensdeling met zorgpartners van het netwerk of andere 

hulpverleners steeds GDPR-proof is. 

 

 

SD 4: De instelling zet verder in op digitalisering van de werking binnen de zorg 

en ondersteunende diensten. 

 

• We bereiden de overstap naar O365 voor en bekijken de mogelijkheden ter 

facilitering van de werking; 

• We bekijken de mogelijkheden ter ontwikkeling van een werknemersplatform 

toegankelijk voor langdurig afwezigen en gaan over tot implementatie ervan; 

• We verkennen de mogelijkheden van en operationaliseren een digitaal 

cliëntenplatform met als doel de communicatie en informatiedoorstroom naar de 

cliënt en zijn/haar naasten te optimaliseren; 

• We optimaliseren het gebruik van de bestaande zachte HR software; 

• We zetten in op software ter ondersteuning van het aanwervingsproces; 

• We zorgen voor de verdere uitwerking en verankering van een data dashboard via 

PowerBI; 

• We trachten het proces van stocktelling maximaal te automatiseren. 

 



  
  
  

 
 PSYCHIATRISCH CENTRUM ARIADNE 
REYMEERSSTRAAT 13 A • 9340 LEDE • TEL +32 (0)53 76 21 11 • FAX +32 (0)53 76 21 99 • 
INFO@PCARIADNE.BE • WWW.PCARIADNE.BE  
De instelling behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde • Stropstraat 119 • B-9000 Gent 
Bankrekeningnummer: BE82 4355 1777 5168 • BIC: KREDBEBB • Ondernemingsnummer: 0406.633.304  
    

          
 46 / 56 

 
5. Beleidsplan HR 
 

5.1 Onze kernuitdagingen binnen HR 
 

5.1.1 Vaststellingen binnen de eigen organisatie 
 

Ons baserend op de medewerkersbevraging 2018, de HR scan in 2019 en de bevraging 

met betrekking tot het psychosociaal welzijn in 2020, komen we tot onderstaande 

sterktes en zwaktes binnen het huidig HR beleid. 

 

 
 

 

5.2 Vaststellingen uit het sectoraal beleidsplan GGZ groep Broeders van Liefde 2019-
2025 

 

Visie: We willen een zorgzame en aantrekkelijke werkgever zijn met aandacht voor 

welzijn, correcte verloning, veiligheid, deskundigheid, verantwoordelijkheid en 

teamgerichtheid. We willen als werkgever hiervoor gekend zijn. 

 

Strategische doelen 
• Inzetten op zachte HR (psychosociaal welbevinden, werving, selectie, VTO, 

performantie, loopbaanbeleid, medewerkersbetrokkenheid en transitie); 

• Employer branding. 
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Conclusies 

We wensen ons voor de periode 2022-2024 te aligneren op het sectoraal beleidsplan 

GGZ van onze groep en houden hierbij maximaal rekening met de voorzieningseigen 

werkpunten vanuit de SWOT analyse: 

• De verdere implementatie van onze 5 kernwaarden in onze werking, met focus op 

de waarde ‘samenwerken’ waarbij we streven naar een optimale verbondenheid van 

alle medewerkers met onze organisatie; 

• De verdere uitbouw en verankering van een structureel welzijnsbeleid; 

• De blijvende inzet op transparante interne communicatie. 

 

5.3 Strategische doelen  Beleidsplan HR 
 

1. Onze voorziening heeft een visie en beleid op vlak van zachte HR met oog op 

het optimaliseren van de medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid en heeft 

hiertoe efficiënte en effectieve tools ter beschikking. 

2. Onze voorziening heeft een employer branding strategie, gealigneerd op deze 

van de groep Broeders Van Liefde. 

3. Binnen PC Ariadne vormt het welbevinden van medewerkers een centraal 

element van onze identiteit en cultuur.  

4. Binnen onze voorziening voelt iedere medewerker zich verbonden met de missie 

van onze organisatie. Iedere medewerker handelt dan ook in de geest van onze 

missie en ons waardenkader. 

5. We investeren in een cultuur van open dialoog waar sprake is van 

transparantie, openheid en vertrouwen. 

 
5.4 Operationele doelen beleidsplan HR 
 
SD 1: Onze voorziening heeft een visie en beleid op vlak van zachte HR 

met oog op het optimaliseren van de medewerkersbetrokkenheid en -

tevredenheid en heeft hiervoor efficiënte en effectieve tools ter 

beschikking. 

 

1. Binnen onze voorziening zetten we verder in op het bijscholen/vergaren van 

kennis aangaande de verdere uitrol van een strategisch medewerkersbeleid. 
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2. We zorgen ervoor dat onze HR-visie en -beleid gekend is binnen onze 

organisatie. Hiertoe: 

• vertalen we onze identiteit binnen de verschillende HR processen (werving en 

selectie, arbeidsvoorwaarden, performantiebeleid, professionele ontwikkeling, 

…) 

• zetten we in op verdere professionalisering van de interne en externe HR 

communicatie. 

3. We zetten in op de verdere implementatie van een geïntegreerd digitaal HR-

platform met focus op vorming, onboarding en gesprekscyclussen. 

4. Er is een systematisch vormingsbeleid voor elk medewerker met naast 

verplichte vormingen ook een breder aanbod van vormingen gericht op de 

uitdagingen van de sector en de organisatie. Met als doel de voortdurende 

ontwikkeling van onze medewerkers in hun kernopdrachten te stimuleren. De 

medewerker vorming en onthaal  neemt een prominente rol op in de 

organisatie, bekendmaking en opvolging  van de vormingsinitiatieven in onze 

organisatie en ter ondersteuning van de initiatiefnemers en lesgevers. 

• Jaarlijkse opmaak van een VTO beleidsplan met toelichting binnen alle 

geledingen van de voorziening; 

• Verdere uitbouw werkmethodiek voor e-learning; 

• De inspanningen van de medewerker worden systematisch opgevolgd en 

komen ter sprake in het jaarlijks ontwikkelingsgesprek; 

• Stringente opvolging van deelname aan verplichte vormingen.  

• Levenslang leren. 

5. HR- analytics monitoren ons beleid en sturen het bij. We hebben aandacht voor 

verdere digitalisering van de processen en zorgen voor goed onderbouwde HR 

indicatoren. 

• Verdere implementatie epowerhr; 

• Verdere implementatie PowerBi; 

• Meten van welzijn, motivatie, prestaties, … 

6. Verdere ontwikkeling van een duurzame leiderschapscultuur bij alle 

leidinggevenden waarin respect en transparantie centraal staan. 
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SD 2: Onze voorziening heeft een employer branding strategie, 

gealigneerd op deze van de groep Broeders Van Liefde. 

 

1. We werken een lokale employer branding strategie uit waarbij we onze lokale 

employer value proposition (het gewenste werkgeversimago, de werkgevers-

belofte) definiëren. 

2. We werken een lokaal actieplan uit om deze EVP te vertalen naar alle aspecten 

van ons medewerkers-, identiteits- en communicatiebeleid. Dit actieplan omvat 

initiatieven om de employer brand intern en extern uit te dragen: 

• Interne branding: imago waarmaken binnen onze organisatie bij huidige 

medewerkers, ambassadeurs creëren, employee journey 

• Externe branding: ons merk extern promoten, waarden zichtbaar maken, juiste 

talenten aantrekken door o.a. contacten met scholen, verdere profilering 

binnen de sociale media, … 

3. We gaan verder met de optimalisatie en verdere professionalisering van ons 

selectie- en recruteringsbeleid. 

4. We werken aan een diversiteits- en inclusiebeleid aansluitend op het beleid van 

onze overkoepelende organisatie Broeders Van Liefde. 

 

SD 3: Binnen PC Ariadne vormt het welbevinden van medewerkers een 

centraal element van onze identiteit en cultuur. 

 

1. We willen medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen om veerkrachtig te zijn en 

te kunnen blijven groeien. 

• We zetten in op mentaal en fysiek welbevinden door: 

• De creatie van een gezonde werkomgeving door het ontwikkelen, het 

implementeren en het borgen van een Fit4Work beleid als onderdeel 

van het totaal welzijnsbeleid. 

• Een grotere bekendheid van vertrouwenspersonen, opvangteam en 

preventiedienst. 

• Veerkrachtversterkende initiatieven voor medewerkers en 

leidinggevenden.  

• We zetten in op preventie van burn-out, we werken een beleid uit op 
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vlak van het voorkomen en verminderen van psychosociale risico’s op 

het werk en nemen  jaarlijks initiatieven om burn-out bespreekbaar te 

maken bij medewerkers.  

• We zetten in op de ontwikkeling van talenten door: 

• Optimaliseren van de ontwikkelingsgerichte gesprekscyclus (via 

epowerhr) 

• Optimalisatie inzet van mentoren (peter/meterschap)  

• Implementatie van een gedragscode voor alle medewerkers. 

 

2. We willen dat medewerkers zich goed voelen op het werk. 

• We blijven inzetten op het aanwezigheidsbeleid door: 

• De actualisatie van de gemaakte afspraken, rekening houdend met 

het nieuwe wetgevende kader. 

• De blijvende analyse van de verzuimcijfers en de bespreking ervan 

met alle betrokken actoren. 

• Evaluatie en eventuele bijsturing van het bestaande re-

integratiebeleid. 

• We hebben voldoende aandacht voor een optimale work-life balans 

• We creëren een positief werkklimaat. 

 

3. We willen dat medewerkers zich erkend en gewaardeerd voelen. 

• We blijven inzetten op ontwikkelings- en evaluatiegesprekken; 

• We zetten eerste stappen in de uitrol van een voorzieningsbrede 

feedbackcultuur; 

• We herdefiniëren de rol van peters en meters. 

• We promoten de rol van referentiemedewerkers. 

 

SD 4: ‘Binnen onze voorziening voelt iedere medewerker zich verbonden met 

de missie van onze organisatie. Iedere medewerker handelt dan ook in de 

geest van onze missie en ons waardenkader.’ 

 

1. We leggen de focus op de kernwaarde ‘Samenwerken’ waarbij we vanuit de 

stuurgroep identiteit acties initiëren om de ‘samen’-cultuur en de verbondenheid te 



  
  
  

 
 PSYCHIATRISCH CENTRUM ARIADNE 
REYMEERSSTRAAT 13 A • 9340 LEDE • TEL +32 (0)53 76 21 11 • FAX +32 (0)53 76 21 99 • 
INFO@PCARIADNE.BE • WWW.PCARIADNE.BE  
De instelling behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde • Stropstraat 119 • B-9000 Gent 
Bankrekeningnummer: BE82 4355 1777 5168 • BIC: KREDBEBB • Ondernemingsnummer: 0406.633.304  
    

          
 51 / 56 

stimuleren.  

2. We willen dat medewerkers het gevoel hebben iets te kunnen betekenen en deel 

uit te maken van een groter geheel. 

• We nemen initiatieven om medewerkers verbinding te doen krijgen/houden met 

de missie van onze organisatie; 

• We nemen initiatieven om onze identiteit kenbaar te maken; 

• We geven medewerkers autonomie en geven waar mogelijk medewerkers een 

stem; 

• We zetten in op verbondenheid over diensten en afdelingen heen. 

 

SD 5: ‘We investeren in een cultuur van open dialoog waar sprake is van 

transparantie, openheid en vertrouwen.’  

 

1. We optimaliseren de communicatiedoorstroom tussen de verschillende 

departementen en lagen in de organisatie. 

2. We zetten eerste stappen in de uitrol van een voorzieningsbrede feedbackcultuur. 

3. We streven naar een grotere nabijheid tussen medewerkers, directie en 

leidinggevenden. 

4. Externe en interne communicatieprocessen worden maximaal digitaal 

ondersteund. 
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6. Beleidsplan PVT 
 
 

 

2020 Evaluatie 2021 Evaluatie 2022 Evaluatie 2023 2024

- brandpreventie ok - brandpreventie ok, dec en jan 22 - brandpreventie najaar - brandpreventie - brandpreventie
- EHBO ok - EHBO ok - EHBO apr/mei - EHBO - EHBO

- Kindreflex (online vorming) ok - vorming suïcidepreventie (3-jaarlijks) afwachten - vorming omgaan SGOG (3-jaarlijks)

- psychofarmaca 2021 - verbindende communicatie (visiedag) LL ok, NM 2022 - omgaan met kwetsbaarheden navragen binnen teams
- psychofarmaca verlegd naar 2022 - agressie NM 2021, LL - fysieke agressie - verbale agressie
- fysieke interventietechnieken ok

- implementeren referentiekader ok - evalueren instroombeleid ok - SWOT-analyse werking lokale SG - evalueren instroombeleid - evalueren suïcidepreventiebeleid

- evalueren uitstroombeleid ok
- afname tevredenheidsmeting 
personeel

ok - evalueren uitstroombeleid - afname tevredenheidsmeting personeel

- uitwerken stappenplan Kindreflex ok - personeelsbeleid ok - oprichten gebruikersraad beleid LAC (30/05)
- oprichten participatieorgaan context 
bewoner

- vrijheidsbeperkende maatregelen 2021 - vrijheidsbeperkende maatregelen ok - Familiereflex

- afname Vlaamse Patiëntenpeiling ok - afname Vlaamse Patiëntenpeiling VIKZ - afname ROPI_R - afname Vlaamse Patiëntenpeiling
- zorgplannen binnen pvt ok - zorgplannen binnen pvt ok - zorgplannen binnen pvt VIKZ - zorgplannen binnen pvt - zorgplannen binnen pvt

Op te nemen punten ROPI_R / VIP²

Erkenning tot 31/12/2023

VTO verplicht

Procedures / beleid

Opmaak procedure obv nieuw referentiekader

VTO o.b.v. vragen / interesses
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7. Globaal preventieplan 

 

Beleidsplan Welzijn op het Werk - DRBS
Risico-analyses afdelingen/werkgroepen
Tevredenheidsonderzoeken
Wetgeving en reglementering
Analyse arbeidsongevallen/beroepsziekten
Input EDPBW/bedrijfsbezoeken/adviezen
Input IDPBW/adviezen/externe organismen
Input CPBW/vergaderingen/adviezen
Niaz-Normenkader/VAZG

2019 2020 2021 2022 2023

RISICO/DOELSTELLING ACTIE Eigenaar

1. Psychosociale belasting
1.1. Bewustmaking leidinggevenden/tevredenheid verhogen VTO elke directe leidinggevende psych. blast VTO x x x x x
1.2.Nieuwe medewerkers leren omgaan met moeilijke situaties Vorming inscholing onthaal TV x x x x x
1.3.Gezonde work-live balans VTO-gezond leven-E-Learning 'fit in je hoofd' ZM x x x x x
2. Agressie of ingrijpende gebeurtenis 
(vb. suïcide, automutilatie)
2.1 Medewerkers beschikken over KVA in omgang met agressie VTO E-learning preventie en omgang met agressie HPZ x x x x x
2.2 Directe leidinggevende coacht de medewerker Coachend leiderschap direct leidinggevende HPZ x x x x
2.3 Preventie van agressie Analyse incident/meldingen/infoland HPZ/KWA x x x x x
2.4 Team is gekend bij medewerkers/procedures Team hulp ingrijpende gebeurtenis HPZ x x x x x
2.5 Bevorderen samenwerking met Procureur/vrederechter Overleg procureur/vrederechter AD x x
2.6 Bevorderen samenwerking bij problematische incidenten Overleg politiediensten m.b.t. ondersteuning AD x x x
2.7 Begeleiding en procedures zijn gekend bij personeel Externe begeleiding  na incident (idewe) E-learning ZM/HPZ x x x x x
3. Stress en Burn-out/bore-out 
3.1Preventie uitval door burn-out/bore-out/verhoging tevredenheid Werkgroep psychosociale belasting: plan/voorstel HRO x x x x x
3.2 Gezonde work-live balans/autonomie bieden/stress reduceren Evaluatie glijdende uurroosters HRO x
3.3 Juist takenpakket afbakenen i.f.v. competenties Taakanalyse verpleegkundigen & logistiek HPZ/HRO x x
4. Werkbelasting/werkdruk
4.1. Correcte vervanging bij ziekte Evaluatie werking mobiele equipe HPZ x x x x x
4.2. Professionele begeleiding bij re-integratie/bevorderen re-integratie Re-integratiebeleid/project DIVERGENT HRO x
4.3. Leeftijdsbewust personeelsbeleid Eindeloopbaanregeling sector/cao HRO/HPZ x x
4.4 Leeftijdsbewust personeelsbeleid/work/live balans Regeling tijdskrediet evalueren HRO/HPZ x x x x x
5. Valincidenten
5.1. Valincidenten voorkomen, daling aantal ongevallen ind 2017 Ijsvrij houden van de wegen/wachtdienst FM x x x x x
5.2 Valincidenten voorkomen, daling aantal ongevallen ind 2017 Pictogram plaatsen bij kuisen VW/PA x x x x x
5.3 Valincidenten voorkomen, daling aantal ongevallen ind 2017 Effen voetpaden, geen losliggend materiaal FM/PA x x x x x
5.4. Valincidenten voorkomen, daling aantal ongevallen ind 2017 Gladde terrassen afsluiten FM x x x x x
5.5 Valincidenten voorkomen, daling aantal ongevallen ind 2017 Orde en netheid in kamers en lokalen/opslag/proc HA x x x x x
5.6 Valincidenten voorkomen, daling aantal ongevallen ind 2017 Geen losliggende kabels FM x x x x x
5.7 Valincidenten voorkomen, daling aantal ongevallen ind 2017 Ontmossen en bladeren verwijderen FM x x x x x
5.8 Valincidenten voorkomen, daling aantal ongevallen ind 2017 Gladde terrassen -antislip/afsluiten FM x x x x x
5.9.Ongevallen met ladders voorkomen, daling index tov 2017 Controle ladders PA x x x x x
5.10 Ongevallen met ladders voorkomen, daling index tov 2017 Gebruik hoogtewerkers uitbesteden FM x x x x x
5.11 Valincidenten voorkomen, daling aantal ongevallen ind 2017 Module E-learning valpreventie PA x x x x x
5.12 Ongevallen met speel/kleemtoestellen voorkomen/vermind. 2017 Controle (klim)toestellen PA x x x x x
5.13 Preventie ongevallen aan/op loskades Project veilige loskades/laden en lossen PA/FM x x x x x
5.14 Preventie van voetletsels Veilig schoeisel HA x x x x x
5.15 Ongevalllen vermijden Controle en herstellen buitenverlichting FM x x x x x
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6. Brand
6.1. Geactualiseerd rampenplan is aanwezig en gekend Actualisatie rampenplan HGH x x x x x
6.2. Al de trappenhallen en evacuatiewegen zijn vrij Controle traphalen/evacuatiewegen PA/FM x x x x x
6.3 Pictogrammen zijn aanwezig, nooddeuren werken Controle pictogrammen/nooddeuren PA/FM x x x x x
6.4 De evacuatiezone 's zijn duidelijk aangegeven Externe evacuatiezone/pictogram PA/FM x x x x x
6.5 Personeel kan rampenplan trainen via e-learning. (opstart) Module E-learning brand en evacuatie PA/FM x
6.6 Permanent correct werkende alarmsystemen Controle rookdetectiesystemen/alarmen/verlicht. PA/FM x x x x x
6.7 Haspels, hydranten, blusmiddelen zijn conform wett. Norm. Controle haspels/hydranten/blusmiddelen PA/FM x x x x x
6.8 Dashboard opvolging keuringsorganismen is aanwezig Keuringen keuringsorganismen opvolgen PA/FM x x x x x
6.9 Afval correct gesorteerd in afvalzones/containers Externe opslag afval - procedures PA/FM x
6.10 Brand en ontploffing voorkomen Controles stookplaatsen PA/FM x
6.11 Naleving van het rookverbod in de instelling Rookverbod - sensibiliseringscampagne HRO/HPZ x
7. Biologische agentia
(infectie, allergie, intoxicatie)
7.1 Minstens 50% van het personeel is gevaccineerd tegen griep Griepvaccinatie EDPB x x x x x
7.2 Preventie van infecties bij personeel Onderhoud gemeenschappelijke  tel en PC HO x x x x x
7.3 Geen besmetting van hepatitis Hepatitispreventie EDPB x x x x x
7.4 Personeel kent richtlijnen bij uitbraak Procedure uitbraak ziekenhuisinfecties CZH x x x x x
7.5 Bescherming moeder.kind, correcte toepassing proc Actualisatie procedure moederschapsbesch PA/FM x x x x x
7.6 Geen besmette stalen (vergelijking 2017) Legionella preventieplan/ PDCA PA/FM x x x x x
7.7 Geen besmetting in drinkwater Monitoring drinkwaterwinning/PDCA PA/FM x x x x x
7.8. Voorkomen van infecties, personeel kent procedure Handhygiëne E-learning/PDCA PA/FM x
7.9 Geen meldingen van ratten, muizen, muggen… Ongediertebestrijding PA/FM x x x x x
7.10 Voorkomen infecties, geen opmerkingen VAVV Hygiëne (afdelingen)keukens HACCP-PDCA PA/FM x x x x x
7.11 Infecties en verzuim voorkomen Preventie prikongevallen E-Learning/naalden HDP/VTO x
7.12 Infecties voorkomen/rustpauzes respecteren Eetverbod tijdens werkzaamheden x x x x x
7.13 Correcte gebruik middelen/verplichtingen Aangifteplicht biociden gesloten circuit (PDCA) AD/PA x x x x x
8. Rugklachten en -letsels
8.1 Preventie rugklachten/daling verzuimcijfers Vorming tiltechnieken ZM/VTO x x x x x
8.2 Preventie rugklachten/ongevallencijfer/werkbelasting vermind Gebruik veilige tilliften/controle HA x x x x x
8.3 Preventie rugklachten/ongevallencijfer/werkbelasting vermind Gebruik hooglaagbaden/controle HA x x x x x
8.4 Preventie rugklachten/ongevallencijfer/werkbelasting verminderen Gebruik elektr. hooglaagbedden/controle HA x x x x x
8.5 Preventie rug en nekklachten, RSI, Ergonomie burelen/PC PA/AG x x x x x
8.6 Preventie obesitas, hypertensie, verbeteren algemeen welzijn Actie beweeg meer HRO/VTO x
9. Ontploffing/explosie
9.1 Ontploffing voorkomen Zoneringsplan  en veilige opslag (project) FM/PA x
9.2 Preventie longaandoeningen Aanpassingen ateliers houtbewerking FM/PA x
10.Asbestose
10.1 preventie van asbestose Actualisatie van de asbestinventaris PA/FM x
11. Chemische agentia PA/FM
11.1. Actualisatie van inventaris met oog op preventie Opmaak volledige basisinventaris x
12. Elektrocutie
12.1 Ongevallen elektrocutie voorkomen Opleiding wachtdienst TD BA5 PA/FM x
12.2. Procedures toepassen cfr. Wetgeving Aankoopprocedure visum PA HRO/FM x
12.3. Alle installaties zijn gekeurd en veilig Opvolging controles PDCA FM x
12.4 Veilig gebruik/instructiefiches beschikbaar per toestel Veiligheidsinstructiefiches x
13 Roken en alcohol
13.1. Daling percentage rokers/gezondheid medewerker bevorderen Preventiecampagne roken VTO x x x x x
13.2  Medewerkers kennen procedures rond alcohol crr. cao 100 Procedures alcoholprotocol E-learning PA x
14. Ioniserende straling TA
14.1 Stralingsziekte voorkomen/attest FANC Regeling FANC tandarts x x x x x
14.2 Stralingsziekte voorkomen Beschermingsmaatregelen TA x x x x x
14.3 Geen onnodige  blootstelling aan radioactieve straling Pictogram steeds aanwezig PA x x x x x
15. Mechanische/fysische/
lawaai, trillingen
15.1 Gehoorschade voorkomen/medewerkers kennen procedures. Stimuleren gebruik oordoppen PA/AG x x x x x
15.2 Ongevallen voorkomen door juist gebruik en instructies Veligheidsinstructiekaarten PA/AG x
15.3 Ongevallen voorkomen Instructies intern vervoer PA/FM x
15.4 Ongevallen, vervuilingen voorkomen werfinrichting verbouwingen voor opstart werk in orde PA/FM x
16. Ongevallen Weg
16.1 Preventie ongevallen auto/fiets/voetganger/ daling ind 2017 E-learning modules ontwikkelen VTO x

GVO veilig verkeer VTO x
Onderhoud wagenpark FM x
Instructie chauffeurs/carpolicy/evaluatie HRO/VTO x
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8. Bijlagen JAP 
 
8.1 Zorg 
 
8.2 Kwaliteitsverbeterplan 

 
8.3 Cliëntveiligheidsplan 

 
8.4 HR 

 
8.5 Organisatie 

 
8.6 ICT 

 
8.7 Facilitaire dienst 

 
8.8 Informatieveiligheid 

 
8.9 CPBW  
  



  
  
  

 
 PSYCHIATRISCH CENTRUM ARIADNE 
REYMEERSSTRAAT 13 A • 9340 LEDE • TEL +32 (0)53 76 21 11 • FAX +32 (0)53 76 21 99 • 
INFO@PCARIADNE.BE • WWW.PCARIADNE.BE  
De instelling behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde • Stropstraat 119 • B-9000 Gent 
Bankrekeningnummer: BE82 4355 1777 5168 • BIC: KREDBEBB • Ondernemingsnummer: 0406.633.304  
    

          
 56 / 56 

 



DO
ACT

Thema visie/oper. Omschrijving/Doelstelling Acties CHECK

Q1 Q2 Q3 Q4 bijsturing An Christof Lieven Gunther Stijn 

Herstelondersteunende 
zorg

Visie Er is een stuurgroep Herstel met een 
evenwichtige en consequente samenstelling die 
frequent samenkomt aan de hand van een 
duidelijke vergaderstructuur.

Het comité zorg beraadt zich over de samenstelling van de SG Herstel in de maand 
januari en stelt de SG samen.  Kandidaat-stuurgroepleden worden aangesproken en 
uitgenodigd voor de eerste SG, die een eerste maal plaatsvindt rond 15.02.

De stuurgroep Herstel komt een eerste keer samen tegen 
15.02.22 en vergadert minstens één maal per twee 
maanden.

x x
Herstelondersteunende 
zorg

Visie
Er is een beleidstekst waarin de visie rond 
herstelondersteunende zorg wordt beschreven 
voor het psychiatrische ziekenhuis. Deze 
beleidstekst wordt gedragen door de directie, de 
medische raad en de kernteams.

Door de stuurgroep Herstel wordt er  gewerkt aan een beleidstekst waarin de visie 
rond herstel wordt verwoord waarin de gezamenlijke standpunten worden 
weergegeven van de directie, artsen en kernteams.  De voorzet en sneuveltekst 
wordt geschreven door de stuurgroep Herstel, vertrekkend vanuit evidence based 
literatuurstudie.  Deze wordt dan ter bespreking en aanvulling telkens voorgelegd 
aan het DC, de medische Raad en de kernteams tot er tot consensus wordt gekomen.

Er is een beleidstekst rond herstelondersteunende zorg op 
30.06.22 x x x

Herstelondersteunende 
zorg

Operationeel
Vanuit de Stuurgroep Herstel wordt de opleiding 
SRH geëvalueerd en opgevolgd 

Er wordt gekeken of SRH verder als basis voor herstelondersteunende zorg zal dienen 
of als er complementaire benaderingen zijn.  De stuurgroep Herstel bekijkt welke 
follow up er aan deze opleiding wordt gegeven. De evaluatie en actieplan is klaar tegen 30.06.2022 x x x

Herstelondersteunende 
zorg

Operationeel
De introductiemodule 'herstelondersteunende 
zorg, participatie en ervaringsdeskundigheid' 
voor nieuwe medewerkers wordt herwerkt. In lijn met de nieuw te ontwikkelen visietekst wordt een introductiemodule 

ontwikkeld die nauwer aansluit bij de doelgroep. De introductiemodule is klaar tegen 1.11.2022 x x
Herstelondersteunende 
zorg

Operationeel
Vanuit het psychiatrisch centrum ondersteunen 
we mee de ontwikkeling van de Herstelacademie 
ADS als vorm van lotgenotencontact en 
ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid

PC Ariadne vaardigt een medewerker af naar het beleidstrategische stuurgroepen 
van de Herstelacademie ADS x

Herstelondersteunende 
zorg

Operationeel Op basis van de beleidstekst 
Herstelondersteunende zorg keuzes maken rond 
middelen en instrumenten.

SRH, ROPI-R, WRAP, Positieve Gezondheid, HEE,… zijn middelen en instrumenten om 
herstelondersteunende zorg gestalte te geven.  Daarin moeten keuze worden 
gemaakt, is verdere exploratie, vorming en implementatie nodig. Na 30.06.2022 x x x

Participatie Visie
Er is een beleidstekst waarin de visie rond 
participatieve zorg wordt beschreven voor het 
psychiatrische ziekenhuis. Deze beleidstekst 
wordt gedragen door de directie, de medische 
raad en de kernteams.

Door de stuurgroep Participatie wordt er  gewerkt aan een beleidstekst waarin de 
visie rond herstel wordt verwoord waarin de gezamenlijke standpunten worden 
weergegeven van de directie, artsen en kernteams.  De voorzet en sneuveltekst 
wordt geschreven door de stuurgroep Participatie, vertrekkend vanuit evidence 
based literatuurstudie.  Deze wordt dan ter bespreking en aanvulling telkens 
voorgelegd aan het DC, de medische Raad en de kernteams tot er tot consensus 
wordt gekomen. Er is een beleidstekst rond participatieve zorg op 30.06.22 x x x

Participatie Visie Er is een stuurgroep Participatie met een 
evenwichtige en consequente samenstelling die 
frequent samenkomt aan de hand van een 
duidelijke vergaderstructuur.

De SG Participatie komt geregeld samen, met een frequentie van minstens om de 
twee maanden en houdt de uitgeschreven doelstellingen aan , zoals beschreven op 
de vergaderfiche.

De stuurgroep Participatie  vergadert minstens één maal 
per twee maanden.

x x
Participatie Operationeel De opzet van de focusgroep wordt gepromoot 

om de herstart na covid-maatregelen mogelijk te 
maken

Er worden verschillende kanalen gebruikt om de focusgroep te promoten ten einde 
de herstart mogelijk te maken.

Zodra het mogelijk is.
x

Participatie Operationeel
De resultaten van de Patiënt Empowerment 
Monitor en de Patiënten Participatie 
Cultuurpeiling worden geanalyseerd en hieraan 
worden eventuele actiepunten verbonden.

Analyse, terugkoppeling (communicatie) en opstellen van actiepunten tgv deze beide 
metingen.

31.03.2022

x
Participatie Operationeel Via communicatiedragers wordt een participatief 

klimaat op afdelings- en ziekenhuisniveau 
versterkt

De tekst van Yammie Fishel wordt integraal ter beschikking gesteld én de 
participatieve cultuur wordt, in overleg en met goedkeuring van de Stuurgroep 
Kwaliteit, ondersteund via quote-kaarten. x

Participatie Operationeel Voorbereiding van het Herosplatform Via informatie en dialoog wordt de komst van het Herosplatform voorbereid. Najaar 2022 x
Participatie Operationeel De fora op afdelingsniveau worden versterkt met 

participatieve elementen
Samen met de kernteams wordt gekeken op welke manier de afdelingsfora verder 
naar inhoud en vorm kunnen worder versterkt.

30.09.2022
x

Participatie Visie
Als verbijzondering van de algemene visie op 
participatie wordt de visie van het psychiatrisch 
centrum op familieparticipatie uitgeschreven.

Binnen de Stuurgroep Participatie groeit een visietekst op familieparticipatie met 
daarin de ankerpunten voor het familiebeleid op de verschillende echelons van de 
organisatie

1.11.2022

x x x
Participatie Operationeel Organisatie van een familiebevraging Minstens één familiebevraging (algemeen of specifiek) wordt gehouden 31.12.2022 x
Participatie Operationeel De vorming van een familieraad wordt 

onderzocht.
Om familieparticipatie op voorzieningsniveau gestalte gegeven wordt verkend op 
welke wijze een familieraad/orgaan kan vorm krijgen.

31.12.2022
x

Participatie Operationeel
Uitbouw van Astare als fysieke plaats waar 
participatie totstand komt.

Het aspect participatie krijgt fysiek vorm in Astare, ruimte voor participatie waar bij 
voorkeur initiatieven rond participatie doorgaan, informatie m.b.t. cliënt- en 
familieparticipatie te vinden is en ontmoeting op dit vlak wordt georganiseerd. x

Participatie Operationeel
Informatie die voor cliënten en/of hun familie ter 
beschikking wordt gesteld wordt doelgericht 
herbekeken in het licht van toegankelijkheid.

Samen met de afdelingen/kernteams worden folders, brochures die specifiek voor 
cliënten en/of familie zijn bedoeld tegen het daglicht gehouden naar inhoud, vorm en 
moment van ter beschikking stellen.  Tevens worden hiaten in de informatie (nieuwe 
thema's) opgevuld.

31.12.2022

x
KOPP Visie

Een visietekst rond KOPP wordt geactualiseerd
De bestaande teksten rond KOPP worden gebundeld en geactualiseerd tot een 
nieuwe visietekst met inbegrip van Kindreflex, Familiereflex en KOPP-standaarden.

Er is een nieuwe visietekst tegen 30.06.2022
x x

KOPP Operationeel
De visietekst is vertaald op trajectniveau

De visietekst wordt besproken op trajectniveau en er wordt een vertaling (specifieke 
eigen accenten/aandachtspunten/werkpunten) gemaakt naar het traject/afdeling

De vertaling is klaar tegen 31.12.2022
x

KOPP Operationeel
Kindvriendelijkheid wordt meer zichtbaar

Het label 'kindvriendelijk ziekenhuis' en de bijhorende criteria worden verkend en 
gebruikt als inspiratiebron.

De verkenning van mogelijke kindvriendelijke labels 
worden verkend én criteria worden opgelijst tegen 
30.06.2022. x

KOPP Operationeel
KOPP-registratie in Obasi wordt geanalyseerd en 
besproken op trajectniveau.

Er wordt halfjaarlijks een analyse gemaakt van de KOPP-elementen in Obasi (KOPP-
preventiegesprekken, gezinsanamnese,…) en deze analyse wordt besproken op 
trajectniveau

Besprekingen (met formulering van leer- en 
opvolgingspunten) op trajectniveau zijn afgerond tegen 
15.09.2022 x

Jaaractieplan Zorg 2022

PLAN
CHECK Eigenaarschap

Herstelondersteunende visie



KOPP Operationeel Een kindvriendelijke hoek in Astare wordt 
ingericht en er zijn duidelijke afspraken 
geformuleerd over het gebruik ervan.

De kindvriendelijke hoek in Astare wordt operationeel gemaakt en de afspraken rond 
reservering en gebruik ervan zijn duidelijk voor afdelingen en cliënten.

Operationeel tegen 31.05.2022
x

KOPP Operationeel Alle informatie over KOPP is beschikbaar en 
toegankelijk op één platform

Er is één toegankelijk informatieplatform beschikbaar waarop alle informatie rond 
KOPP wordt gedeeld

Operationeel tegen 01.09.2022
x

KOPP Operationeel
Jaarlijks wordt een (externe) vorming KOPP 
voorzien. 

Geïnteresseerde medewerkers of KOPP-aandachtspersonen hebben de mogelijkheid 
om een basisopleiding (extern) rond KOPP te volgen.  Deze vorming wordt ingepland

Ingepland tegen 01.03.2022
x

KOPP Operationeel
Doorverwijzingsmogelijkheden worden in kaart 
gebracht, zijn raadpleegbaar én gedeeld.

Actuele informatie rond doorverwijsmogelijkheden m.b.t. KOPP worden 
geoptimaliseerd en beschikbaar gesteld, zeker in moment van vastgestelde 
verontrusting. Een vorming rond de organisatie van de kind- en jeugdhulp wordt 
georganiseerd. 

Vóór 30.06.2022

x x
KOPP Operationeel Er worden eigen folders voor kinderen 

ontwikkeld op niveau van de ziektebeelden die 
voorkomen op de afdelingen.

In samenspraak met de afdelingen/trajecten worden eigen folders ontwikkeld om 
ziektebeelden en bijhorende gedragingen te kaderen naar kinderen. 

Vóór 30.06.2022
x

Destigmatisering / 
kwartiermaken

Operationeel
Het houden van een evaluatie van de 
destigmatiserende activiteiten 

Minstens jaarlijks wordt een activiteit in CC De Volkskring georganiseerd.  Deze 
activiteiten worden geëvalueerd naar het bereiken van de doelstelling 
destigmatisering en de programmatie wordt eventueel aangepast. 

Vóór 30.03.2022
x x

Destigmatisering / 
kwartiermaken

Operationeel Vanuit Astare wordt 1 buurtgerichte activiteit 
georganiseerd.

Om de buurtgerichte werking op te starten wordt jaarlijks minstens één activiteit 
met uitvalsbasis Astare georganiseerd.

Vóór 31.12.2022
x x

Ervaringswerk Visie

Er is een éénduidige beleidsvisie en functie-
omschrijving rond ervaringswerk binnen de 
voorziening,

De uitgeschreven beleidstekst rond de visie op ervaringswerk en de 
operationalisering ervan in de vorm van de functieomschrijving worden verfijnd 
a.d.h.v de evidence- en practice based kaders die ondertussen zijn aangereikt. De 
voorzet hiertoe gebeurt door het comité zorg en wordt voorgelegd aan het DC ter 
goedkeuring.

Er is een geoptimaliseerde visie en functieomschrijving 
tegen 15.03.22

x x
Ervaringswerk Operationeel

Invulling van 2 deeltijds vacatures ervaringswerk

Voor het traject Angst- en Stemmingstoornissen en voor het mobiel team 
Aanklampende Zorg wordt een vacature uitgeschreven, gepromoot om te komen tot 
de selectie en indiensttreding van 2 ervaringswerkers

Vóór  15.03.2022
x x

Ervaringswerk Operationeel Faciliteren van de integratie van ervaringswerker 
binnen het traject Angst- en 
Stemmingsstoornissen

Er is een actieve opvolging van de inwerking, integratie van de ervaringswerker 
binnen het traject met accent op interne coaching.

Q2 e.v - obv effectieve opvolgingsnota's per kwartaal 
x

Ervaringsdeskundigheid Operationeel
Ervaringsdeskundigheid krijgt een volwaardige 
plaats binnen de programmatie van de 
therapiesessies (competentiehuis).

Op geregelde basis wordt een vormingsinitiatief aan cliënten aangeboden die vanuit 
de herstelondersteunende visie de ervaringsdeskundigheid van cliënten voedt en dit 
binnen een geïntegreerde therapievisie binnen traject (zie verdere doelstellingen)

Q4 - op basis van therapieschema/planning

x
Ervaringsdeskundigheid Operationeel Astare wordt actief gebruikt om cliënten vanuit 

hun eigen ervaring te laten groeien in/naar 
ervaringsdeskundigheid.

Vormen van lotgenotencontact en vormingsinitiatieven zoals Herstel in Jezelf, Wrap, 
HEE,…dragen bij tot de groei van de deelnemende cliënten in 
ervaringsdeskundigheid.

Er wordt minstens één (vormings)initiatief georganiseerd 
voor cliënten  in het kader van ervaringsdeskundigheid 
vóór 15.11.2022. x

Beleidsstructuur Visie De positie van de psycholoog binnen het 
kernteam wordt gemandateerd tot die van 
trajectpsycholoog, met een uitgeschreven 

De visie rond, de functie-omschrijving en het takenpakket van de trajectpsycholoog 
worden voorgelegd en goedgekeurd door het DC

jan/22 x

Er wordt een akkoord bereikt rond de verhouding van hybride functie voor de 
trajectpsycholoog en rond de verloning

jan/22 x x

Het nieuwe mandaat en takenpakket van de trajectpsycholoog wordt breed 
gecommuniceerd binnen de organisatie en geimplementeerd

feb/22 x

operationalisering de zorgmanager werkt met elke 
trajectpsycholoog een coachingstraject uit. 

de opvolgingsstructuur wordt geformaliseerd en geïmplementeerd eind Q1/eind maart. x

Beleidsstructuur Visie/operationalisering Er is een Stuurgroep Therapie in elk traject die op 
frequente basis en met stabiele samenstelling 
samenkomt

Binnen elk traject wordt de samenstelling van de SG Therapie besproken met de 
leden van het kernteam ism de zorgmanager.  Er wordt een eerste aanzet tot 
vergaderfiche uitgewerkt en een voorzitter aangesteld die de taak krijgt om de SG 

voor 15 febr 2022 x x

Eén van de opdrachten van de SG therapie is om de afstemming binnen de trajecten 
voor wat betreft het therapeutisch aanbod binnen het traject ifv samenwerking met 
de dagkliniek beter op elkaar af te stemmen. (gericht op therapeutisch continuüm)

voorjaar 2022 x

Integrale therapeutische 
vise

Visie Er is een geexpliciteerde therapeutische visie per 
traject

Elk traject werkt een geïntegreerde en holistische therapeutische visie uit, olv 
trajectpsycholoog. Deze tekst geeft sturing en houvast aan therapeutische 
operationalisatie per afdeling/zorgaanbod binnen het traject, en vormt in die zin 

eind Q2 - juni 
adhv visieteksten per traject

x x

Integrale therapeutische 
visie

Visie Er is een integrale, handelingsgerichte visie op 
psychodiagnostiek die overkoepelend geldt voor 
de voorziening en afzonderlijk specifiek wordt 

Samen met de vakgroep psychologie, en in goed overleg met medische staf, wordt 
een visie gefinaliseerd op psychodiagnostiek in de organisatie. Deze visie voorziet in 
een haalbaar engagement, binnen de fasen van de diagnostiek, afgestemd op de 

Q2 - adhv visietekst x x

ROM Visie De bestaande visie wordt verduidelijkt tot 
gestandaardiseerde methodiek van 
systematische cliëntfeedback. 

de vakgroep psychologen finaliseert een duidelijke visie op ROM binnen de 
organisatie, met eerste doelstelling op microniveau (binnen het individuele 
therapeutische traject van psycholoog) en met aandacht voor kansen op mesoniveau 

Q2 - adhv visietekst x

operationalisering elk traject heeft een duidelijk plan naar 
monitoring toe. 

binnen het engagement, beschreven in de organisatiebrede visie op ROM, voorziet 
elk traject in een helder overzicht van welke tools wanneer juist gebruikt zullen 
worden binnen de verschillende settings/afdelingen, dit om de gewenste aspecten 

Q3 - adhv procedureteksten en kwartaalcontroles x

Stageplek voor psychologen Visie/operationalisering De organisatie geeft invulling aan de eerste 
professionele stage tot erkend klinisch 
psycholoog. 

De nieuwe regelgeving vraagt aan klinisch psychologen om aan het einde van hun 
academische opleiding nog een professionele stage te doorlopen, om erkend te 
worden als autonoom functionerend klinisch psycholoog. De vakgroep voorziet in de 

voorbereidingen klaar: Q2
eerste stage: vanaf juli/aug 2022 - uitgesteld naar 2023

x

Suïcide: chroniciteit Visie Er is een uitgewerkte visie rond chronische 
suïcide in de residentiële setting aan de hand van 
het van voor de hand zijnde studiemateriaal 

De stuurgroep werkt een visietekst uit ter goedkeruing van het DC.  Deze tekst wordt 
dan verder toegelicht en gecommuniceerd bij alle medewerkers.

Q2 - adhv visietekst x

Operationeel Er worden opleidingen georganiseerd bij de medewerkers rond toekomstgerichte 
training

Q2 - adhv vormingsagenda x

Operationeel We werken mee in het uitwerken van een transmuraal opleidingsaanbod ism 
netwerkpartners

najaar 2022 - adhv aanbod, en samenwerkingsafspraken x

Suïcide: nazorg na opname Visie Literatuuranalytisch onderzoek naar effectiviteit 
en haalbaarheid rond follow-up

onderzoek naar literatuur en good-practice vanuit SG en staf naar parameters die 
helpend zijn naar uitbouw van goede nazorg na opname

Q1 - adhv analysedocument/agenda SG x

Uitschrijven van het follow-up engagement in 
een beleidsvisie en implementatie op de 
werkvloer

Binnen de SG wordt het nazorgtraject uitgeschreven in een beleidsnota welke wordt 
voorgelegd aan het directiecomité ter goedkeuring.  Deze vindt z'n vertaling in een 
procedure die wordt geimplementeerd op de werkvloer en binnen de 

Q2 - adhv beleidsnota x

Suïcide: herevaluatie 
inschatting risico

Visie De procedure rond inschatting suïciderisico 
wordt geherevalueerd

Binnen de SG en ism de zorgafdelingen wordt de PDCA doorlopen rond de 
systematische (her)inschatting suïciderisico. Waar nodig wordt de procedure 
bijgesteld ifv nieuwe richtlijnen en bevindingen van de gebruiker.

Q1 - adhv PDCA en procedure x

Suïcide: Signaliserings-
/safetyplan

Visie Herevaluatie van de huidige signaleringsplanen De huidige signaliseringsplannen worden adhv PDCA geherevalueerd ifv de nieuwe 
suïciderichtlijnen en ifv de bevindingen van de gebruiker om waar nodig opnieuw af 
te stemmen. We onderzoeken hierbij expliciet de afstemming tussen 

Q2 - adhv agenda SG x

Presentie Operationalisering Verder implementeren van het presentiebeleid Uitwerking van vorming en training rond presentiebeleid ism de medewerker onthaal 
en vorming

Q3 - adhv vormingsagenda x x

implementatie van presentiebeleid adhv concreet uit te werken projecten ism de 
kernteams 

Q4 - adhv (1) visietekst en (2) projectfiches x x

Cultuursensitieve zorg Visie Er is een visie rond cultuursensitieve zorg De medewerkers worden gevormd en uitgedaagd rond het onderwerp 
cultuursensitieve zorg door Godfried Van Beuren.  Aan de hand van deze vorming 
groeit binnen de zorgstaf en ism de kernteams en afdelingen een zorgvisie rons 

Q2 e.v. - adhv (1) vormingsagenda en (2) visietekst x

Integraal kwaliteits- en veiligheidsbeleid

Therapeutische visie

De doelstellingen en acties m.b.t. de thema's behorend tot het kwaliteits- en cliëntveiligheidsbeleid staan omschreven in het JAP Kwaliteit 2022 ( = Cliëntveiligheidsplan) op het 2de tabblad.



Beroepsgeheim/GDPR Visie Medewerkers hebben een duidelijk kader rond 
beroepsgeheim

Medewerkers krijgen vorming en training rond beroepsgeheim en GDPR en hoe ze de 
regelgeving dienen te interpreteren in hun dagelijkse praktijk.  Er wordt een 
infobrochure opgesteld rond gegevensdeling en de toepassing van het gezamenlijke 

Q2 - adhv (1) vormingagenda, (2) visietekst/Q&A en (3) 
register (DPO) + infofolder

x

In het kader van het gedeelde cliëntendossier wordt de procedure inzagerecht 
geherevalueerd en wordt het delen en transparant maken van het dossier voorbereid 
binnen de zorgstaf ifv visie.

Q2 - adhv procedure inzagerecht x

Patiëntenrechten Visie Medewerkers hebben een duidelijk kader rond 
patiëntenrechten

Medewerkers krijgen vorming en training rond patiëntenrechten en hoe ze de 
regelgeving dienen te interpreteren in hun dagelijkse praktijk.  

Q3 - adhv vormingsagenda x

Analyse strategische 
zorgbehoeften

Beleid Analyse naar de zorgnoden binnen de cliënten-, 
medewerkers- en netwerkgroep met als doel de 
afstemming van het doelgroepbeleid binnen de 

Analyse van zorggerelateerde data (opname- en verblijfsgegegevens teneinde de 
huidige doelgroepen en zorgnoden te definiëren)

x

Analyse van huidige problemen binnen de organisatorische werking aangaande 
kwaliteit en veiligheid binnen de zorg

x

Analyse van huidige problemen binnen het netwerk rond doorschuiven van 
doelgroepen, ontbreken van zorgpaden of tekorten van plaatsen voor bepaalde 
doelgroepen

x

Beslissen tot ZSP voor het PC voor de (middel)-lange termijn op basis van 
bovenstaande criteria en onderzoeksinformatie.

x

Veilige organisatie van de 
zorg

Beleid Tijdelijke integratie van de eenheid Vic3 in 
zorgafdeling Vicero 2

De implementatie van eenheid Vic 3 binnen zorgafdeling Vic 2 begeleiden en 
permanent opvolgen, bijsturen en evalueren.

Q1 - adhv reële inzet x

Dagtherapeutische werking Beleid/operationalisering De dagtherapeutische werking heeft een 
duidelijk uitgebouwde visie per traject en een 
continue therapeutisch aanbod

Dagtherapeutische werking wordt verder geoptimaliseerd, niet alleen naar 
operationele structuur en verdieping (waarbij mogelijke flexibiliteit halve en volledige 
dagpatiënten een uitdaging kan vormen), maar ook naar therapeutische invulling 

Q2 - adhv reële inzet + gestructureerd overleg rond 
therapeutische invulling (agenda stuurgroep therapie)

x

Poliklinische werking Beleid/operationalisering De poliklinische werking wordt verder 
interdisciplinair uitgebouwd en profileert zich 
niet enkel naar de nazorg van uitstromende 

we werken het poliklinisch aanbod verder uit, zodat het als volwaardige schakel 
binnen een (therapeutisch) traject kan geïntegreerd worden. 

Q3 - adhv visietekst en actieplan x x

Depotkliniek Operationalisering De depotkliniek wordt verder uitgebouwd en 
profileert zich verder tav partners in de omgeving

Het aanbod van de depotkliniek wordt verbreed en opengetrokken tot volgend 
gamma: toedienen van depotmedicatie, EKG, EEG, bloedafname, opvolging 
parameters, toedienen Spravato,…  We zetten hiervoor een goed opgeleid, 

Q2 - adhv effectieve inzet depot x

Vroeginterventie 
Psychosezorg

Beleid/operationalisering het partnerschap rond vroeginterventie 
psychosezorg met CONNECT en CGG wordt 
verder uitgewerkt

Het gefaseerde partnerschap wordt verder uitgewerkt waarbij volgende stappen 
worden in acht genomen: intervise en verdere afstemming, outreachende 
samenwerking, om tenslotte toe te werken naar een gemengd team.

Q2 - adhv beschreven samenwerkingsafspraken x

Arbeidsintegratietrajecten Visie/Operationalisering In het kader van uitbouw van 
arbeidsintegratietrajecten wordt er 
samengewerkt met externe partners als GTB, 

Er is een informatiesessie door het project IPS (individuele plaatsing en steun) vanuit 
centra GGZ) ism SAVA , IBW en MT in februari met als doel een duurzame 
samenwerking op poten te zetten binnen de verschillende doelgroepen.

Q1: opstart, Q2-Q3-Q4 evaluatie x

Personeelsbeleid Visie/Operationalisering Optimaliseren van het personeelsbeheer en de 
aanwervingscylus

Wekelijkse opvolging van het personeelskader op DC-niveau-op kwartaalbasis ism 
directeur HR en org.  Dit adhv vte en financiële begroting zorg.

x x

Opvolging Huntingtonconventie per kwartaal:  personele bezetting adhv de 
bezettingscijfers

x x

transparant aanwervingsbeleid mbt cao stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten x x

digitalisering beheer- en managementsystemen adhv E-power, Office 365 e.d. x x

optimaliseren taak- en projectopvolging digitalisering projectopvolging adhv digitale tools (Asane, Office 365 e.d.) - ten 
voordele van continuïteit in opvolging en bewaking voortgang

x x

optimaliseren van beheer werkingsbudgetten optimaliseren verwerkingsflow & maximale digitalisering ism facilitair management, 
aankoopdienst, en afdelingen

jan/22 x

Routine Outcome 
Monitoring (ROM)

Visie/Oper Doelstellingen en acties zijn omschreven in het 
JAP Kwaliteit.

Datamanagement: Infoland Oper. Doelstellingen en acties zijn omschreven in het 
JAP Kwaliteit.

Datamanagement: EPD Oper. Oplijsting van need to have/nice to have data (o.a. inzake cliëntenbewegingen) ikv 
evaluatie beleidsdoelstellingen. 

X

Oplijsting mogelijke rapporten uit verschillende programma's (Obasi, Wish,…) met als 
doel te komen tot een uniforme dataset.

X

Validatie van aangeboden rapporten in consensus met vragende partij en experten. De gewenste rapporten zijn gevalideerd. X + Fien x

Uitwerken en implementeren van methodiek  inzake registatie van 
cliëntenbewegingen binnen het ziekenhuis met als doel te komen tot een 
gevalideerd rapport. 

Nieuwe methodiek ikv registratie cliëntenbewegingen is 
geïmplementeerd tegen 31/03/2021. 

X x

Lacune in kennis en expertise verkleinen rond het gebruik van het datawarehouse en 
PowerBI in functie van data-analyse, opmaak rapporten en aanleveren 
beleidsinformatie, in samenspraak met de centrale dienstren BvL.

Q4 - overzicht van haalbare en minder haalbare systemen 
en hun alternatieven hierrond

X + Fien

FEEDBACKGESTUURDE 
ZORG

Operationeel Invoeren van Ropi-R of alternatief als indicator 
voor herstelondersteunende zorg

Op minstens één afdeling wordt de Ropi-R of alternatief afgenomen. vóór 31.12.2022 x x

Databeleid en feedbackgestuurde zorg

 

Afstemming zorgaanbod op de zorgnoden

Op basis van centrale en lokale database 
rapporten voor beleidsdoeleinden uitwerken. 
Optimaliseren van methodiek voor data-analyse.

Er bestaat een oplijsting van de gewenste rapporten.

Inzet van middelen
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Kwaliteitsverbeterplan PC Ariadne: Beleid 

 
PC Ariadne maakt als voorziening deel uit van de organisatie van de Broeders van Liefde  

en is partner binnen het artikel 107 Netwerk GG ADS. 

 

De kerntaak van het ziekenhuis is om veilige en kwaliteitsvolle zorg en behandeling te  

leveren. Kwaliteitsvolle dienstverlening gaat over het behouden van wat goed is en het  

optimaliseren van wat beter kan in een veilige leef- en werkomgeving. Hiertoe stellen we  

doelstellingen op die geoperationaliseerd, geëvalueerd en bijgestuurd worden waar  

nodig. Dit document geeft weer op welke manier ons kwaliteitsbeleid opgebouwd is en  

hoe dit vertaald wordt in de praktijk. 

 

Kwaliteitsbeleid binnen het Psychiatrisch Ziekenhuis Ariadne 

 

Kwaliteit en veiligheid van dienstverlening raken elke cliënt, elke bezoeker en elke  

medewerker. Het gaat om een veelheid van processen, gaande van directe cliëntenzorg,  

over veiligheid en infrastructuur tot administratie. Om het kwaliteitsbeleidsplan  

inhoudelijk vorm te geven, maken wij gebruik van verschillende elementen. 

Allereerst bieden we een overzicht van die items die voor ons onder de noemer van het  

brede domein van kwaliteit vallen. Vervolgens bepalen we de meetmethodiek voor elk 

van deze items. Tenslotte bepalen we verbeteracties ten aanzien van deze items.   

 

Elke doelstelling, proces of project dient zodanig georganiseerd en opgevolgd te worden  

dat we dit kunnen uitwerken, implementeren, evalueren en optimaliseren. Om dit geheel  

overzichtelijk te houden en te structureren maken we gebruik van een methodiek, die  

ons helpt om de kwaliteit en de veiligheid van de geboden zorg op te volgen en te  

structureren. Dit doen wij aan de hand van de PDCA-cyclus (plan – do – check – act)  

met daaraan gekoppeld 6 beleidsdomeinen. 
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De PDCA-cyclus is een model dat de verschillende fases binnen de kwaliteitsverbetering  

weergeeft. Dit model ziet elke kwaliteitsverbetering als een continu proces van plannen  

en organiseren (Plan), uitvoeren (Do), evalueren (Check) en bijsturen (Act). Deze fases  

worden circulair doorlopen. De kwaliteitscyclus is een oneindig proces dat geborgd en  

waar mogelijk en noodzakelijk efficiënter, effectiever, meer cliëntgericht, veiliger,  

rechtvaardiger, tijdiger en meer continue moet gemaakt worden. 

 

De PDCA cyclus wordt doorlopen bij optimalisatie van elk proces dat gelinkt is aan een  

welbepaald beleidsdomein en dit op elk niveau, van werkafspraken op afdelingsniveau tot  

strategische processen binnen de Raad van Bestuur. 

 

Als belangrijkste beleidsdomeinen weerhouden we: 

 

Cliënt & 
familie

Leiderschap
Samenleving 

& netwerk

Kwaliteit en 
veiligheid

Beleid & 
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management
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management

 

 



 

 
  
 
 

Datum 31.01.2019 – NIAZ Portal 

PSYCHIATRISCH CENTRUM ARIADNE 

REYMEERSSTRAAT 13 A • 9340 LEDE • TEL +32 (0)53 76 21 11 • FAX +32 (0)53 76 21 99 • INFO@PCARIADNE.BE • WWW.PCARIADNE.BE  
 

 

 

De instelling behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde • Stropstraat 119 • B-9000 Gent 

Bankrekeningnummer: BE82 4355 1777 5168 • BIC: KREDBEBB • Ondernemingsnummer: 0406.633.304   3 / 12 

 
 

 

 

De PDCA-cyclus is verweven binnen elk proces van ieder beleidsdomein: het  

voortdurend verbeterproces wordt inzichtelijk via het invlechten van de aandachts- 

gebieden van elk beleidsdomein in de Plan-Do-Check-Act-cyclus en in het  

cliëntveiligheidsplan (=jaaractieplan kwaliteitsmanagement) (zie bijlage).  

Op die manier geven we niet alleen de samenhang tussen de aandachtsgebieden maar  

ook het dynamische aspect van kwaliteitsverbetering weer. Het cliëntveiligheidsplan met  

daaraan gekoppeld het indicatorendashboard geeft een duidelijk beeld van de gestarte  

verbetercyclus binnen elk project en welke discipline of dienst verantwoordelijk is voor 

opvolging.  

 
Elk beleidsdomein start vanuit de centrale gelegen waarde van de cliënt en zijn/haar  

familie. De geboden zorg dient immers steeds en in de eerste plaats cliëntgericht en  

vraaggestuurd te zijn. Het is de cliënt die waar mogelijk de regie in handen heeft voor  

de opmaak van het behandelplan, aangepast aan de eigen individuele zorgnood. 

De positionering van de cliënt als belangrijkste partner in de zorg vertaalt zich in de vijf  

kernwaarden van goede zorg: Cliëntgerichtheid, Samenwerking, Respect,  

Professionaliteit en Kwaliteit. 

 

1. Plan 

 

Met het oog op het realiseren van de missie stellen de Raad van Bestuur en de directie 

een meerjarenbeleidsplan op dat rekening houdt met de input van alle betrokken actoren  

uit en van buiten de organisatie. 

Dit wordt getoetst binnen alle relevante advies- en overlegorganen van de  

voorziening. Het plan is congruent met het beleid en de strategie van de VZW waarvan  

we deel uit maken. Dit houdt rekening met o.a. de regelgeving, erkenningsnormen en  

referentiekaders, wetenschappelijke evoluties en de verwachtingen van de cliënt en zijn  

omgeving, de verwijzers en het netwerk. Dit strategisch beleidsplan wordt vertaald in  

strategische en operationele doelen, die telkens verwijzen naar een welbepaald  
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beleidsdomein. Op dit beleidsplan is het kwaliteitsverbeterplan geënt, dat op zijn beurt  

vertaald wordt in het cliëntveiligheidsplan (= jaaractieplan kwaliteitsmanagement). Op  

afdelings- en trajectniveau wordt tenslotte een jaaractieplan uitgeschreven met daarin de  

PDCA-cyclus van de verbeterdoelstellingen op operationeel niveau. 

 

2. Do 

 

Eens de doelstellingen op alle niveaus bepaald zijn, worden deze geoperationaliseerd. Dit  

betekent dat er concrete afspraken gemaakt worden, die vastgelegd worden in  

procedures en werkafspraken. Deze worden gekoppeld aan een investeringsplan  

(begroting) en aan opleidingsdoelstellingen. 

De zes gedefinieerde beleidsdomeinen voorzien in volgende thema’s waarmee rekening  

dient gehouden te worden: 

 

 Leiderschap: 

 

o De zorg is het centrale proces waaraan alle 

processen worden opgehangen.  

Participatie van alle betrokken actoren 

dient dan ook bewaakt te worden, steeds 

vertrekkende vanuit de zorg- en 

ontwikkelingsnoden van de cliënt. 

o Er wordt een zorgcultuur ontwikkeld en 

onderhouden waarbij  de directie  diensten 

levert en beslissingen neemt op basis van 

de waarden en de ethiek van de 

organisatie. Deze zijn beschreven in een 

actuele visie en missie en reflecteren verder in het globale beleidsplan. 

o De procesgestuurde organisatie voorziet in een structuur die mandaten 

volgens het subsidiariteitsprincipe toekent. 

o Van alle leidinggevenden en medewerkers wordt verwacht dat ‘ze zeggen 

wat ze doen en doen wat ze zeggen’. Transparantie en open communicatie 

is daarbij noodzakelijk.   

 

 

  

Leiderschap
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 Beleid en strategie: 

 

o Er wordt geïnvesteerd en gefaciliteerd in 

de randvoorwaarden die kwaliteitsvolle en 

veilige zorg mogelijk maken.   

o Er is een uitgeschreven beleid met 

betrekking tot de rechten en de 

verantwoordelijkheden van de cliënt. 

o Het beleidsplan geeft de sturing van 

waaruit alle verbetertrajecten starten. 

o Informatie uit tevredenheidsbevragingen 

(o.a. de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP), 

niet enkel cyclisch maar ook als exit-

interview) wordt gehanteerd als permanente evaluatie voor bijsturing van 

de geboden zorg 

o Rechtstreekse inspraak van de cliënt via cliëntenoverleg (via o.a. forum op 

afdelingsniveau) en focusgroep (voorzieningsniveau: beleid) 

o Informatie verkregen via klachten en gesprekken van cliënten en 

familieleden bij de interne en externe ombudspersoon. Het jaarverslag van 

de externe ombudspersoon wordt aangegrepen om pijnpunten aan te 

pakken en de zorg als dusdanig te verbeteren. 

o Data uit het meld-  en leersysteem Infoland geven aandachtspunten weer 

die prioritair dienen aangepakt te worden om (bijna-)incidenten in de 

toekomst te vermijden. 

 

 

 Kwaliteit en Patiëntveiligheid:  

 

o Procedures en werkafspraken zitten vervat 

in een documentbeheersysteem en worden 

periodiek geëvalueerd en bijgestuurd door 

de verantwoordelijke van het proces en de 

inhoudelijke experts.  

o PDCA-cycli kunnen steeds aangetoond en 

bewezen worden d.m.v. een goede 

verslaggeving die resulteert in procedures 

en werkafspraken.  

o Elk jaar opnieuw wordt het globale 

kwaliteitsbeleid geëvalueerd. Dit resulteert 

telkens in de opmaak van een nieuw jaaractieplan en de bijsturing van het 

indicatorendashboard waar nodig. 

o De kwaliteitscel stuurt de verschillende actoren aan binnen de voorziening 

en sensibiliseert het continue proces van het kwaliteitsdenken. 

 

Beleid & 
strategie

Kwaliteit en 
veiligheid
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 Middelenmanagement:  

 

o Er wordt een jaarlijkse en driejaarlijkse 

begroting opgemaakt, die rekening houdt 

met de strategische prioriteiten.  

o Toegekende budgetten worden beheerd 

i.f.v. mandaatstoewijzing 

o De kwaliteit en veiligheid van de geboden 

hoteldiensten die de cliënt geniet tijdens 

zijn/haar verblijf worden voortdurend 

gemeten en geëvalueerd met als doel de 

randvoorwaarden voor goede zorg te 

optimaliseren. 

o Infrastructurele investeringen en aanpassingen worden steeds uitgetekend 

vertrekkende vanuit de zorgnoden en vanuit het veiligheidsaspect. 

 

 

 Medewerkersmanagement:  

 

o De invulling van het personeelskader 

gebeurt optimaal, rekening houdend met 

wettelijke vereisten en met de 

strategische noden. 

o Het is belangrijk dat medewerkers 

beschikken over die informatie die zij 

nodig hebben om kwaliteitsvolle en 

veilige dienstverlening te kunnen 

aanbieden. Daarom zetten wij in op: 

 Vorming (klassikaal en e-

learning), gebaseerd op het 

vormingsbeleidsplan en de vormingsnoden van het individu, de 

dienst en het centrum.  

 Een algemeen en functiespecifiek inscholingstraject voor nieuwe 

medewerkers. 

 De inzet van specialisten in specifieke domeinen 

(referentiepersonen) om collega’s op de afdeling te ondersteunen 

en te vormen. 

o Psychosociaal welzijn: Het welbevinden van de medewerkers is een 

speerpunt binnen het beleid ten einde in te zetten op retentie en 

werktevredenheid. 

o Informatie uit tevredenheidsbevragingen wordt benut om het 

medewerkermanagement te optimaliseren. 

 

Medewerkers 
management

Middelen 
management
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o Evaluatie door medewerkers van (deel)processen en projecten om zo door 

middel van participatie en kennisdeling een bredere basis te ontwikkelen in 

functie van kwaliteitsdenken. 

o Deelname aan verbeterteams en rechtstreekse inspraak in verbeteracties. 

 

 

 Samenleving en Netwerk:  

 

o De voorziening participeert in het 

Netwerk ADS GGZ (Aalst-Dendermonde-

Sint-Niklaas) als volwaardige partner 

binnen de zorgnetwerken. 

o We betrekken en informeren verwijzers 

en partners over de werking van onze 

voorziening en over onze rol binnen het 

netwerk. 

o We gaan voortdurend in overleg en 

investeren, samen met de 

netwerkpartners, in de uitbouw van de juiste zorg op maat voor elke cliënt 

en voor elke doelgroep van mensen met een kwetsbaarheid. 

o De samenwerking met verwijzers wordt op regelmatige basis afgetoetst 

door (in-)formele contacten binnen het netwerk, de contacten met 

verwijzers en zorgpartners binnen de werking van de mobiele teams, 

deelname van de artsen aan de LOK-groepen, georganiseerde 

overlegmomenten met verwijzers en zorgpartners, … 

o Samenwerking met cliënt- en familieorganisaties, organisaties van 

ervaringsdeskundigen 

 
 

3. Check 

 
De keuze voor de meetprocessen en de indicatoren die opgevolgd worden dient  

welbewust te gebeuren en in een continue en dynamisch traject geëvalueerd te worden.  

Het is belangrijk om enkel die elementen te kiezen, die de informatie genereren die nodig  

is om de processen te evalueren en bij te sturen.  

 

Het meten en evalueren van de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening gebeurt  

aan de hand van verschillende toetsingsmethodieken.   

 
 

Samenleving 
& netwerk
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 Interne audits:  

Interne audits worden, als belangrijk onderdeel van ons interne toetsingssysteem, 

het hele jaar gepland en uitgevoerd door daartoe opgeleide interne auditoren. De 

nadruk ligt op de Vereiste Instellingsrichtlijnen (VIR’s) en de bijhorende 

nalevingstesten. Daarnaast worden systeemtracers en patiëntentracers uitgevoerd 

waarbij de klemtoon ligt op de beschreven criteria binnen het Qmentum-

normenkader. De rapportage van de resultaten gebeurt open en transparant aan alle 

betrokkenen binnen de week na de audit. Van elke medewerker wordt verwacht dat 

verbeteracties worden opgevolgd, a.d.h.v. PDCA-cyclus, voor elk aandachtspunt. De 

criteria die (nog) niet behaald werden worden bij een volgende audit prioritair 

meegenomen om het effect van de gestarte verbeteractie te meten.  

 

 Infrastructurele veiligheidsrondes:  

 De infrastructurele veiligheidsrondes in functie van het suïcidepreventiebeleid 

werden in 2018 opgestart. Het doel is om via een rondgang op de afdeling, door 

de preventieadviseur en door de facilitair manager, alle veiligheidsrisico’s in kaart 

te brengen en te rapporteren aan het directiecomité a.d.h.v. een 

gestandardiseerde controlelijst. Het directieteam formuleert i.s.m. beide auditoren 

relevante verbeteracties en volgt deze op via de PDCA-cyclus. 

 De kwaliteitsrondes voor afdelingskeukens worden per kwartaal uitgevoerd door 

de ziekenhuisdiëtiste. Aan de hand van een gestandaardiseerde checklist worden 

de keukens en alle toestellen gecontroleerd op een correcte toepassing van de 

hygiëne- en orderichtlijnen en de HACCP-normering. Hierover wordt per kwartaal 

rapport uitgebracht aan het CPBW en het comité ziekenhuishygiëne.  

 
 Meld- en leersysteem Infoland: D.m.v. het meld- en leersysteem Infoland worden 

(bijna-)incidenten gemeld door alle medewerkers van de voorziening in functie van de 

lerende organisatie. Analyse van deze data op kwartaalbasis en rapportage van de 

cijfers in de Stuurgroep Kwaliteit en Patiëntveiligheid en in het CPBW maken evaluatie 

en bijsturingen van het beleid op korte termijn mogelijk.   
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Jaarrapportages worden meegenomen in de opmaak van het GAP en JAP en 

resulteren in verbeteracties op verschillende niveaus t.a.v. cliënt- en 

medewerkersveiligheid. Hoofdverpleegkundigen worden verder getraind en 

ondersteund in het analyseren van meldingen (=retrospectieve risicoanalyse 

d.m.v. SIM-analyse) en het opzetten van verbeteracties. Ernstige incidenten (grote 

kans op recidief of hoge ernstgraad) geven aanleiding tot een meer uitgebreide 

analyse d.m.v. een prisma-analyse (=retrospectief) uitgevoerd door de 

medewerkers van de kwaliteitscel i.s.m. de betrokkenen. De uitkomsten van deze 

analyse leiden tot onmiddellijke verbeteracties met als doel herhalen van een 

soortgelijk incident tegen te gaan. 

 Prospectieve risicoanalyse (PRI): een PRI wordt minimaal één maal per jaar 

uitgevoerd. De kwaliteitscel coördineert en ondersteunt de betreffende teams bij de 

uitvoering ervan.  

 

 FOD Quality & Safety (Q&S) & VIKZ: het PZ Ariadne tekent telkens in op het FOD-

meerjarencontract inzake Q&S en op het indicatorenproject van het Vlaams Instituut 

voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). De kwaliteitscel coördineert de gegevensverzameling 

en bezorgt deze aan de betreffende instanties. De benchmarkresultaten worden 

besproken tijdens de stuurgroep Kwaliteit en Patiëntveiligheid en met het 

directieteam. Verbeteracties worden d.m.v. de PDCA-cyclus tijdens deze 

overlegmomenten uitgetekend.  

 

 Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP): De cliëntentevredenheidsvragenlijst, kaderend in 

het Vlaams Indicatorenproject, wordt tevens als permanent toetsingssysteem 

gehanteerd in de vorm van exit-interview. Een periodieke afname (meetperiode 

vooropgesteld door VIKZ) geeft slechts gegevens binnen een momentopname. Door 

het permanent gebruik van het exitinterview kan de tevredenheid van cliënten over 

het geheel van een jaar gemeten worden en kunnen tendensen beter gedefinieerd 

worden. 
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 Sturen op indicatoren:  

 Indicatoren zijn een belangrijk onderdeel van het JAP, op management- en op 

afdelingsniveau, en het (zorgstrategische) beleidsplan omwille van de informatie 

die ze aanleveren in functie van het effect en resultaat van de vooropgestelde 

doelstellingen. Zij leveren feedback over de uitgevoerde verbeteringen waardoor 

opnieuw kan bijgestuurd worden en nieuwe acties geïnitieerd kunnen worden. Tot 

2018 werden indicatoren via verschillende kanalen aan de betrokkenen bezorgd 

(mail, presentaties). Vanaf voorjaar 2019 worden deze indicatoren overzichtelijker 

beschikbaar gesteld d.m.v. een indicatorendashboard en kwaliteitstegels.    

 

 Questmanager: door het gebruik van Questmanager als instrument voor het 

organiseren en structureren van Routine Outcome Monitoring (ROM) bekomen we 

data op individueel cliëntniveau en tevens op afdelings- en voorzieningsniveau in 

functie van effecten van behandeling. De komende jaren dient er verder 

uitgeklaard te worden op welke manier deze resultaten het meest zinvol kunnen 

gerapporteerd worden (vorm, aan wie, wanneer) en op welke manier we de 

resultaten efficiënt kunnen gebruiken om de kwaliteit van dienstverlening te 

verbeteren. 

 

 Verbeterprojecten  

 Dienst-afdeling-traject: uit de interne audits, opvolging van incidenten, 

retrospectieve en prospectieve risicoanalyses, de NIAZ-proefaudit en het 

indicatorendashboard, … worden risico’s en kansen op verbeteringen 

geïdentificeerd en omschreven. Deze worden tijdens verbeterteams opgenomen 

en vertaald in verbeteracties op de zorgeenheden/trajecten/diensten. Het gebruik 

van verbeterborden wordt gestimuleerd als een handige tool om de 

verbeterprojecten op de zorgeenheden te visualiseren en op te volgen.  

 

 Verbeterteams: op niveau van directie, artsen, apotheek, het normenkader rond 

infectiepreventie en met de managers van de zorgondersteunende diensten 
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vinden systematisch verbeterteams plaats. Het doel is om de specifieke criteria 

binnen de betreffende normenkaders van het Qmentum specifiek te vertalen in 

PDCA-cycli t.a.v. verbeterdoelstellingen. Door regelmatig overleg is opvolging en 

bijsturing op korte, middellange en langere termijn mogelijk. 

 

 Documentbeheerssysteem: eind 2018 werd iDoc (Infoland) als nieuw 

documentbeheersysteem geïmplementeerd. Dit systeem wordt verder ontwikkeld en 

aangevuld met organisatiebrede beleidsdocumenten, procedures en andere relevante 

documenttypes.  

 

 Vormingsbeleid: het vormings- en opleidingsbeleid voorziet in verschillende 

methodieken met als doel de kennis en expertise van de medewerkers te 

optimaliseren en te onderhouden: train-de-trainermethodiek, klassikale opleidingen 

en e-learning (Assessment Q). Het is deze laatste die benut kan worden als 

toetsingsmethodiek in functie van het effect van de gevolgde opleiding(en). Het 

programma ‘Assessment Q’ maakt het mogelijk om kennis en expertise te testen bij 

medewerkers en voorziet tevens gegevens over het percentage ingevulde testen. 

 
 
4. Act 

 

Kwaliteit is nooit af en binnen elk proces dient het streven naar optimalisatie het hoogste 

doel te zijn.   

 

PC Ariadne is een lerende organisatie. Verzamelde informatie en data geven aanleiding 

tot analyse van de gegevens en het formuleren van mogelijke verbeteracties. Wat leren 

we uit informatie? Wat werkt er al goed? Welke afspraken of deelprocessen lopen niet 

optimaal en dienen bijgestuurd te worden? 
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Het resultaat van de analyse van de data is aanleiding tot de herstart van de PDCA-

cyclus, die opnieuw start vanuit de planfase. Doelstellingen worden SMART-geformuleerd 

waarbij duidelijk omschreven wordt wat het doel is en tegen welke termijn. Voor alle 

acties wordt een eigenaar of verantwoordelijke aangeduid die mede-verantwoordelijk is 

voor de tijdige evaluatie (d.m.v. indicatoren-analyse) en bijsturing van de toegewezen 

criteria. 

 

5. Kwaliteitsverbeterplan: verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 

De periodes rond opvolging, actualisatie en rapportering van het kwaliteitsverbeterplan 

worden door de kwaliteitscoördinator bewaakt (procesmatig).   

Het inhoudelijke eigenaarschap ligt bij de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid dat per 

kwartaal via het cliëntveiligheidsplan (= jaaractieplan Kwaliteitsmanagement) feedback 

krijgt over de voortgang van de verschillende kwaliteitsthema’s en –projecten. Het 

kwaliteitsverbeterplan wordt elk jaar in december door de stuurgroep geëvalueerd en de 

nieuwe prioriteiten voor het komende kalenderjaar worden gelijktijdig vastgelegd. 



PLAN ACT

Q1 Q2 Q3 Q4

31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022

Qualicor accreditatie

Uitvoeren van zelfevaluaties op basis van de Qmentum Global normenkaders met 
de kernteams van het zh en PVT, op relevante overlegplatfora (bv. SG 
agressiebeheersing, ethiek,…), in het MT en op DC. 

Kwaliteitscoördinator + directeur 
patiëntenzorg

Q1 

Op basis van de resultaten 
worden verbeteracties 
uitgeschreven in de 

beleidsplannen.

Systematische verbeterteams op het niveau van apotheek, IPC, zorg- en 
zorgondersteunende diensten, afdelingshoofden en afdelingen in functie van 
uitwerken verbeteracties op basis van de Qmentum Global normenkaders (+ 
eventueel normenkaders zorginspectie). 

Kwaliteitscel Q1-Q2-Q3-Q4
Implementatie en opvolging 

van de uitgewerkte 
verbeteracties (PDCA).

Interne toetsingsmethodieken

Opmaak van een auditplanning in functie van periodieke interne audits mbt de 
Qmentum Global normenkaders. 

Kwaliteitscoördinator Q1-Q2-Q3-Q4

Intervisiemoment met interne auditoren in functie van kennisname Qmentum 
global normenkader.

Kwaliteitscoördinator Q1

Uitvoeren van interne audits conform de vooropgestelde planning. De 
auditrapporten worden besproken op de relevante verbeterplatfora. 

Kwaliteitscoördinator Q2-Q3-Q4

Opleiding van nieuwe interne auditoren en reeds opgeleide interen auditoren 
inzake methodiek waarderend auditen. 

Kwaliteitscoördinator Q1

Evaluatie huidge indicatorenset, integratie van nieuwe indicatoren en bepalen van 
periodiciteit van toetsing. 

Kwaliteitscoördinator Q1
De actuele indicatorenset is 
bekend op de afdelingen.

Per kwartaal steekproefsgewijs controle op elke afdeling en aan de hand van 
dossiercontroles. Opvolging aan de hand van indicatorendashboard PowerBI. Het 
rapport wordt per kwartaal besproken op het verbeterteam afdelingen en waar 
nodig op het verbeterteam afdelingshoofden. 

Kwaliteitscoördinator Q1-Q2-Q3-Q4

Analyse van de resultaten van 
indicatoren mbt 

cliëntveiligheid om gerichte 
verbeteracties uit te werken 

op de verbeterteams

Infrastructurele 
veiligheidsrondes

Een rondgang op de afdeling om alle 
veiligheidsrisico’s in kaart te brengen.

Systematische veiligheidsronde op de afdelingen door de IPA . Het rapport wordt 
bezorgd aan de directie en besproken op het CPBW. 

Preventieadviseur Q1-Q2-Q3-Q4
Verbeterpunten aanpakken op 

CPBW en op afdelingen.

Kwaliteitsrondes 
afdelingskeukens

Afdelingskeukens en -toestellen worden 
gecontroleerd op een correcte toepassing van 
de hygiëne- en orderichtlijnen en de HACCP-

normering. 

Kwaliteitsronde afdelingskeukens per kwartaal op elke afdeling aan de hand van 
een gestandaardiseerde checklist. Het rapport wordt per semester besproken op 
het CPBW en op het comité Ziekenhuishygiëne. 

Diëtiste Q1-Q2-Q3-Q4
Verbeterpunten aanpakken op 
comité ziekenhuishygiëne en 

op afdelingen.

Analyse van de resultaten van de VPP 2021, communicatie op SG Kwaliteit en naar 
afdelingen. Bepalen van verbeteracties op verbeterteams. 

Kwaliteitscel Q1-Q2
Anayse van de 

afdelingsspecifieke resultaten 
ifv bepalen verbeteracties. 

Opstart van verbeterproject rond het optimaliseren van de toepasbaarheid van 
cliëntenrechten in de praktijk.

Kwaliteitscoördinator + 
projectmedewerker zorg

Q2 - Q3 - Q4

Verbeteracties uitwerken en implementeren in functie van het verbeterproject 
'Informeren van cliënten over de kostprijs'. 

Directeur HR Q1 - Q2

Qualicor acreditatie 

Het accreditatietraject is een methodiek om 
dagelijks op systematische wijze 

organisatiebreed te werken aan kwaliteit en 
patiëntveiligheid

Interne audits

Periodiek de werking van één of meerdere 
afdelingen, zorgtrajecten of diensten  toetsen 

aan de Qualicor Qmentum Global 
kwaliteitsnormen. 

Tevredenheidsbevraging 
cliënten 

Uitwerken van verbeteracties op basis van de 
resultaten VPP. 

Kwartaalcontroles 
kwaliteitsindicatoren

Op kwartaalbasis controle van kritische 
processen ikv cliëntveiligheid op de afdelingen. 

Cliëntveiligheidsplan 2022 (= Jaaractieplan kwaliteitsmanagement)

DO CHECK

Thema Omschrijving/doelstelling Acties Eigenaarschap Timing
Opvolging op 

afdelingen/trajecten
Bijsturing



Data m.b.t. incidentmeldingen 2021 wordt verwerkt in statistiek en gebenchmarkt 
met cijfers van voorgaande jaren aan de hand van PowerBI. Analyse van de 
resultaten op de SG Kwaliteit en op de verbeterteams afdelingen. 
Beleidsverbeterpunten worden uitgewerkt door het themagerichte comité (SG 
agressiebeheersing, CPBW, MFC en comité PS) of verbeterteam.

Kwaliteitscoördinator Q1
Verbeteracties formuleren op 

basis van analyse van de 
jaarlijkse cijfers.  

Data m.b.t. incidentmeldingen wordt op kwartaalbasis uit Infoland gegenereerd. 
De data wordt aan de hand van PowerBI teruggekoppeld op de SG Kwaliteit, op 
relevante overlegplatfora en op de verbeterteams afdelingen. 

Kwaliteitscoördinator Q1-Q2-Q3-Q4

Data m.b.t. 
incidentmeldingen wordt per 

kwartaal besproken op de 
verbeterteams afdelingen met 
als doelstelling het formuleren 

van verbeteracties. 
Verbeteracties naar 

aanleiding van 
incidentanalyses worden 
geïmplementeerd en per 

kwartaal geëvalueerd voor 
bespreking van de nieuwe 

cijfers.

Opvolgen van incidentmeldingen.

Opvolgen van incidentmeldingen en contactname met betrokken 
medewerkers/afdeling op basis van een permanentiesysteem binnen de zorgstaf 

met als doel de veiligheid en kwaliteit van zorg te bewaken. Op basis van de ersnt 
van het incident wordt op het comité zorg geëvalueerd of bijkomende analyse 

noodzakelijk is. 

Directeur patiëntenzorg + 
kwaliteitscoördinator + 

zorgmanager
Q1-Q2-Q3-Q4

Implementeren van 
verbeteracties op basis van 
specifieke incidentanalyse. 

Meldcultuur optimaliseren
Medewerkers stimuleren tot het melden van veiligheidsincidenten, nieuwe 

incidenttypes onder de aandacht brengen en verder uitbouwen van een cultuur om 
veilig incidenten te melden.

Kwaliteitscoördinator Q1-Q2-Q3-Q4

Processturing

Indienen rapportage contract PS 2021. Kwaliteitscoördinator Q1

Acties uitwerken m.b.t. de verschillende thema's behorend tot het contract PS en 
verbeteringen doorvoeren. 

Kwaliteitscoördinator Q1-Q2-Q3-Q4

Analyse van de resultaten van de patientveiligheidscultuurmeting 2021. Op basis 
van analyse verbetermogelijkheden inzake participatie inventarisen en plan van 
aanpak uitwerken voor implementatie. 

Projectmedewerker Zorg + 
kwaliteitscoördinator

Q1 - Q2

Prospectieve RA
Jaarlijks uitvoeren van een PRA in functie van 

procesoptimalisatie.

PRA ifv optimalisatie cliëntenstroom binnen het ziekenhuis, rekening houdend met 
de vereisten beschreven in de Qmentum global VIR en potentiële interne 
reorganisatie ikv oprichten van modulaire behandelcircuit traject PZ

Kaliteitscoördinator/zorgmanager 
en directeur patiëntenzorg

Q1-Q2-Q3-Q4

Deelname aan de meting van de indicatoren 
VIKZ

Deelname aan de meetperiode van de indicatoren van het VIKZ, bespreking 
resultaten op SG Kwaliteit en comité Zorg. Op basis van het rapport verbeteracties 
uitwerken. 

Q1-Q2-Q3-Q4

Pilootproject suïcidepreventie 2.0
Deelname aan de meting van de indicatoren mbt het pilootproject suïcidepreventie 
2.0

Q2

Pilootproject Familiebevraging Deelname aan de pilootmeting 'familiebevraging' ism het Familieplatform. Q3

Kwartaalrapportage 
kwaliteit en 

patiëntveiligheid BVL

Betrekken van het beheerscomité BvL bij het 
interne kwaliteits- en veiligheidsbeleid aan de 

hand van kwartaalrapportages met als doel het 
bewaken en bespreekbaar maken van de 

kwaliteit van zorg,

Data-analyse incidentmeldingen en VBM wordt per kwartaal teruggekoppeld aan 
het beheerscomité BVL. 

Kwaliteitscoördinator Q1-Q2-Q3-Q4

Presentatie thema's rond kwaliteit van zorg aan het Beheerscomité BvL. 
Directeur patiëntenzorg + 

kwaliteitscoördinator + 
zorgmanager

Q4

Bespreking kwaliteitsindicatoren BvL ism stafmedewerkers Centrale diensten. 
Directeur patiëntenzorg + 

kwaliteitscoördinator + 
zorgmanager

Q3-Q4

Dossiercontroles op aanwezigheid van signaleringsplan + terugkoppeling 
resultaten aan AH. 

Projectmedewerker Zorg Q1-Q2-Q3-Q4
Kwartaalcontroles met 
daaraan gekoppelde 

bijpasacties

Project 
'Kwaliteitsmonitoring 

BvL'

De kwaliteit van zorg bespreken op het 
beheerscomité om zo het debat over kwaliteit te 

stimuleren, voorzieningen aan te zetten tot 
(zelf)reflectie en hen te steunen in het continu 
verbeteren om de beoogde zorg te realiseren. 

Het beheerscomité inzicht bieden op welke 
manier het PZ de kwaliteit van zorg bewaakt, 

risico’s vermijdt en betere zorg nastreeft 
conform de eigen visieteksten en nota’s, en hen 

op die manier toelaten geïnformeerde 
beslissingen te nemen.

VIKZ Kwaliteitscoördinator

Incidentmeldingen 
(Infoland)

Rapportage en analyse van incidentmeldingen.

FOD contract Q & PS
Deelname aan het meerjarig contract Q & PS 

van het FOD



VBM: Controle afzonderingsregisters op correctheid en volledigheid van registratie. Projectmedewerker zorg Q1-Q2-Q3-Q4

Kwartaalcontroles met 
nominatieve terugkoppeling 
naar afdelingshoofden en 
navenante verbeteracties

Optimaliseren en evalueren van afname van vragenlijsten/meetinstrumenten via 
Questmanager binnen de verschillende trajecten in functie van de therapeutische 
visie van elk traject. (o.a. evalueren en aanpassen meettrajecten, vragenlijsten, 
afnamemethodieken,...).

Kwaliteitscoördinator/ 
zorgmanager  + vakgroep 

psychologen
Q1-Q2-Q3-Q4

Participatie aan het aanbestedingstraject ROM-software Bvl.
Kwaliteitscoördinator + vakgroep 

psychologen
Q1-Q2-Q3-Q4

Wondzorg
Gebruik van een uniform wondzorgbeleid 

binnen het ziekenhuis. 
Implementatie van een uniform wondzorgbeleid: procedure, formularium en 
wondzorgprotocol.

Kwaliteitscoördinator Q1

Vervolgopleiding Zenya-Risk (voor licentiebeheerders) inplannen. Kwaliteitscoördinator Q2

Zenya Risk aanvullen met relevente risicosjablonen inzake 
cliëntveiligheidsthema's.

Kwaliteitscoördinator/directeur 
patiëntenzorg

Q3-Q4

Demo Zenya-check Kwaliteitscoördinator Q1

Gebruik van Zenya Check in functie van opstellen, uitvoeren en rapportage van 
interne audits, veiligheidsrondes,…

Kwaliteitscoördinator Q1 - Q2 - Q3 -Q4

Infectiepreventie ikv Covid-19

Aanleggen en bewaken van een strategische stock PBM Q1-Q2-Q3-Q4

Wekelijkse distributie van PBM aan afdelingen en ondersteunende diensten. Q1-Q2-Q3-Q4

Beheren van Covid-19 testmateriaal. Q1-Q2-Q3-Q4

Beleid Covid-19
Bewaken van het up to date houden van het beleid Covid-19 cfr. richtlijnen 
Agentschapp Zorg en Gezondheid en Sciensano. 

Kwaliteitscoördinator/zorgmanag
er

Q1-Q2-Q3-Q4

Infectiepreventie

Centraal stockbeheer PBM Kwaliteitscoördinator

Infoland: Zenya Risk
Risico's identificeren, evalueren, beheersen en 
monitoren in fucntie van continue verbetering. 

Infoland: Zenya Check
Uitvoeren van audits en evaluaties op basis van 

de Infoland module Zenya Check.

Agressiebeheersing  en 
suïcidepreventie

Optimalisering van het agressiebeheersings- en 
suïcidepreventiebeleid in het ziekenhuis. 

Routine Outcome 
Monitoring (ROM)

 Verdere uitbouw van feedbackgestuurde zorg, 
diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek op 

basis van ROM.

Analyse van de resultaten van 
ROM-metingen wordt door 
psycholoog teruggekoppeld 
aan de cliënt. De resultaten 
worden gebruikt in functie 

van bijsturing van het 
individuele trajectplan.



PLAN ACT

Q1 Q2 Q3 Q4

31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022

SD1: Onze voorziening heeft een visie en beleid op vlak van zachte HR met het oog op het optimaliseren van de medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid en heeft hiertoe efficiënte en effectieve tools ter beschikking.

Bijscholen en kennis 
vergaren rond strategisch 
medewerkersbeleid

1. Volgen van bootcamps en vormingen inzake strategische medewerkersbeleid 
met terugkoppeling geleerde en implementatie in beleids- en actieplannen

Dir. Organisatie en HR Q1-Q2 2022 nvt

HR visie en beleid kenbaar 
maken doorheen de 

voorziening

1. Vertaling van onze identiteit en onze kernwaarden binnen de verschillende HR 
processen

Dir. Organisatie en HR Q1-Q2-Q3-Q4 
2022

nvt

Q1: integretatie binnen de 
ontwikkelingsgesprekken

1. Evaluatie digitaal VTO platform en implementatie budgetopvolging Dir. Organisatie en HR Q4 2022 nvt
Budgetopvolging: mogelijkheden 
bekeken - bieden geen meerwaarde.

2, Implementatie van een gïntegreerd digitaal platform voor opvolging 
ontwikkeling- en evaluatiegesprekken

Dir. Organisatie en HR Q2-Q3 2022 nvt

3. Implementatie van een geïntegreerd digitaal platform voor onboarding van 
medewerkers 

Dir. Organisatie en HR Q2-Q3 2022 nvt

4. Implementatie van een geïntegreerd digitaal platform in functie van de 
optimalisatie van het selectieproces (automatisatie, duiding naar niet weerhouden 
kandidaten, optimalisatie doorlooptijd, …)

Dir. Organisatie en HR Q1-Q2 2022 nvt

1. Jaarlijkse opmaak van een VTO beleidsplan met toelichting binnen alle 
geledingen van de voorziening

Dir. Organisatie en HR Q4 2022 nvt

2. Systematische opvolging van de vormingen op medewerkersniveau met 
terugkoppeling tijdens het jaarlijks ontwikkelingsgesprek. 

Dir.Organisatie en HR
Q1-Q2-Q3-Q4 

2022
ja

3. Verdere uitbouw van de werkmethodiek voor E-learning Dir.Organisatie en HR
Q1-Q2-Q3-Q4 

2022
nvt

4. Stringente opvolging van deelname aan verplichte vormingen Dir.Organisatie en HR
Q1-Q2-Q3-Q4 

2022
ja

1. Verder verdiepen in het gebruik van PowerBI binnen de HR gerelateerde topics 
met o.a. koppeling PowerBI aan Epowerhr.

Dir.Organisatie en HR Q3-Q4 2022 nvt

2. Verder opvolging van ziekteverzuim Dir.Organisatie en HR
Q1-Q2-Q3-Q4 

2022
ja

1. Inzetten op leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden met structurele 
inbedding van het opleidingstraject 'In Motion' met verplichte deelname door elke 
leidinggevende binnen onze voorziening. Organisatie jaarlijkse HR sessie voor LG 
(actualiteit en verdieping in één bepaald item)

Dir.Organisatie en HR
Q1-Q2-Q3-Q4 

2022
nvt

2. Vorming voor leidinggevenden (In Motion) ter optimalisatie van de 
feedbackcultuur  als onderdeel van 'verbindende communicatie' 

Dir.Organisatie en HR Q1-Q2 2022 ja

3. Vorming/workshops op afdelings- en dientniveau ter optimalisatie van de 
feedbackcultuur als onderdeel van  'verbindende communicatie'.

Dir.Organisatie en HR Q3-Q4 2022 ja

SD2: Onze voorziening heeft een employer branding strategie, gealigneerd op deze van de groep van de Broeders van Liefde.

1. Uitwerken van de Empoyer Branding Strategie gealligneerd op deze van de 
Groep 

Dir.Organisatie en HR Q2-Q3 2022 nvt

2. Kenbaar maken van onze Employer Branding Strategie. Dir.Organisatie en HR Q4 2022 nvt

1. Op zoek gaan naar medewerkers die zich willen profileren als ambassadeurs en 
hierrond acties opzetten

Dir.Organisatie en HR Q2-Q3 2022 nvt

2. Evaluatie en bijsturing van de instroom-, uitstroom- en transferbeleid met 
duidelijke stroomdiagrammen.

Dir.Organisatie en HR Q4 2022 nvt

3. Uitrol van het in 2021 opgemaakt diversiteits- en inclusiebeleid Dir.Organisatie en HR Q3-Q4 2022 ja

4. Jaarlijkse actualisatie onthaal- en werkmap voor nieuwe medewerkers met 
nuttige informatie en overzicht van geldende afspraken.

Dir.Organisatie en HR Q4 2022 nvt

5. Opvolging van de uitstroom van medewerkers met o.a. evaluatie van de 
techniek van exitgesprekken.

Dir. Organisatie en HR Q1-Q2-Q3-Q4 
2022

nvt

6. Opvolging cao m.b.t. de stabiliteit van de arbeidsvoorwaarden (09/2021) Dir. Organisatie en HR Q1 2022 nvt

7. Opmaak beleidstekst rond aanwerving familieleden medewerkers, interne 
promotie, …

Dir.Organisatie en HR Q4 2022 nvt

1. Jaarlijkse initiatieven naar onderwijsinstellingen in de buurt en dit zowel in het 
kader van recrutering als m.b.t. beeldvorming.

Dir. Organisatie en HR Q1-Q2-Q3-Q4 
2022

nvt
Q1: deelname recruteringsevent Odissee 
en Artevelde Hogeschool

2. Optimalisatie recrutering-, wervings- en selectiestrategie Dir. Organisatie en HR Q1-Q2 2022 nvt

Ontwikkeling en praktische 
vertaling van een lokale 

employer branding 
strategie

Jaaractieplan 2022 HR en communicatie.

TimingEigenaarschapOmschrijving/doelstelling Bijsturing/Toelichting

DO

Opnemen in jaaractieplan op afdelingenActies

We werken een lokaal actieplan uit om 
onze employer value proposition (ons 
gewenst imago) te vertalen naar alle 

aspecten van ons medewerkers-, 
identiteits- en communicatiebeleid.

HR analytics monitoren ons 
beleid en sturen het bij

We hebben aandacht voor verdere 
digitalisering van de processen en 

zorgen voor goed onderbouwde HR 
indicatoren

CHECK

Thema

HR-platform ontwikkelen
Implementatie van een geïntegreerd 

digitaal HR platform

Een systematisch 
vormingsbeleid voor elke 

medewerker

Er is een vormingsaanbod voor elke 
medewerker met naast verplichte 

vormingen ook een breder aanbod van 
vormingen gericht op de uitdagingen 

van de sector en de organisatie. Met als 
doel de voortdurende ontwikkeling van 

onze medewerkers in hun 
kernopdrachten te stimuleren. 

Verdere ontwikkeling van 
een duurzame 

leiderschapscultuur

Directieleden, leidinggevenden en 
medewerkers onderschrijven de 
engagementsverklaring van onze 
centrale organisatie en werken 

inspirerend, verbindend, coachend, 
mensgericht en met een open geest.

We nemen initiatieven in het kader van 
de verdere uitbouw van positieve 

beeldvorming en het intern versterken 
van onze employer branding.



3. Optimalisering profiliering via sociale media (LinkedIn, Facebook, …) Dir. Organisatie en HR
Q1-Q2-Q3-Q4 

2022
nvt

4. Opmaak  strategie en plan van aanpak mbt lokale profilering (cfr  Omzendbrief 
BVL 2020/19 Identiteits- en medewerkersbeleid)

Dir. Organisatie en HR Q4 2022 nvt

5. Jaarlijks initiatief om minstens jaarlijks in de lokale/nationale pers te komen 
met één van volgende thema's (expert in zorg, open-minded, menselijk-ethisch-
liefdevol-talentgericht, geïnspireerd, progressief en innovatief (cfr Omzendbreif 
BVL 2020/19 Identiteits- en medewerkersbeleid)

Dir Organisatie en HR Q1-Q2-Q3-Q4 
2022

nvt

Q1: TV Oost nav impact covid op 
medewerkers en patiëntenbezetting 
alsook lokale pers en radio mbt 
Testkaravaan(duurzaam woon-
werkverkeer)

6. Actualisatie van het vrijwilligersbeleid Dir.Organisatie en HR Q2 2022 nvt

SD3: Binnen PC Ariadne vormt het welbevinden van medewerkers een centraal element van onze identiteit en cultuur.

1. Lancering medewerkersbevraging 2022 met terugkoppeling resultaten op 
afdelings/dienstniveau

Dir. Organisatie en HR Q1 2022 ja

Bevraging ok - terugkoppeling voorzien 
Q2 (centrale timing)

2. Terugkoppeling resultaten medewerkersbevraging 2022 op 
afdelings/dienstniveau met opmaak van een actieplan

Dir. Organisatie en HR Q3-Q4 2022

3. De creatie van een gezonde werkomgeving door het ontwikkelen, het 
implementeren en het borgen van een Fit4Work beleid als onderdeel van het 
totaal welzijnsbeleid

Dir. Organisatie en HR Q3-Q4 2022 nvt

4. Het nemen van acties tot het realiseren van een grotere bekendheid van de 
vertrouwenspersonen, opvangteam en preventiedienst

Dir. Organisatie en HR Q2 2022 nvt

5. Het verder borgen en optimaliseren van de werking van de stuurgroep 
psychosociaal welzijn, zorgen voor betere bekendmaking voorzieningswijd door 
betrokkenheid van alle diensten

Dir. Organisatie en HR
Q1-Q2-Q3-Q4 

2022
nvt

Q1: probleemstelling toegelicht op DC en 
CPBW - afspraak om dit verder op te 
nemen bij afdelingsbezoeken nav mdw 
bevraging.

6. Het nemen van veerkrachtversterkende initiatieven voor medewerkers en 
leidinggevenden geïnitieerd vanuit de stuurgroep psychosociaal welzijn.

Dir. Organisatie en HR
Q1-Q2-Q3-Q4 

2022
ja

Q1: 

7. Inzetten op preventie van burn-out, revisie van afsprakennota, initiatieven om 
burn-out bespreekbaar te maken bij medewerkers.

Dir. Organisatie en HR Q1-Q2-Q3-Q4 
2022

nvt

1. Evaluatie, bijsturing en optimalisatie van de ontwikkelingsgerichte 
gesprekscyclus via EpowerHR.

Dir. Organisatie en HR Q2-Q3 2022 nvt

2. Optimalisatie inzet van mentoren (peter/meterschap) Dir. Organisatie en HR Q2 2022 ja

3. Opstellen van individuele persoonlijke ontwikkelingsplannen, ondersteund door 
digitaal HRM platform.

Dir. Organisatie en HR Q2-Q3 2022 ja.

1. Actualisatie van de gemaakte afspraken, rekening houdend met het nieuwe 
wetgevende kader

Dir. Organisatie en HR Q2 2022 ja

2. De blijvende analyse van de verzuimcijfers en de bespreking ervan met alle betrokken actoren Dir. Organisatie en HR Q1-Q2-Q3-Q4 
2022

ja

3. Evaluatie en eventuele bijsturing van het bestaande re-integratiebeleid i.s.m. arbeidsgeneesheer en 
CPBW

Dir. Organisatie en HR Q4 2022 ja

SD4: Binnen onze voorziening voelt iedere medewerker zich verbonden met de missie van onze organisatie.

1. Integratie van onze waarden en identiteit bij selectie en werving 
(vacatureteksten, leidraad sollicitatiegesprekken, informatie op onze website,…)

Dir. Organisatie en HR Q2-Q3 2022 nvt

2. Evaluatie bestaande templates ontwikkelings- en evaluatiegesprekken met het 
oog op verdere integratie kernwaarden.

Dir. Organisatie en HR Q1-Q2 2022 nvt

3. Evaluatie en bijsturing werking stuurgroep Identiteit binnen onze voorziening. Dir. Organisatie en HR Q1-Q2-Q3-Q4 
2022

nvt

4. Concretiseren van onze missie en waarden op de werkvloer: focus op de 
waarde samenwerking

Dir. Organisatie en HR Q1-Q2-Q3-Q4 
2022

ja

SD5: We investeren in een cultuur van open dialoog waar sprake is van transparantie, openheid en vertrouwen.

1. Opstart 'In motion' traject mbt feedback cultuur voor leidinggevenden Dir. Organisatie en HR Q2-Q3 2022 nvt

2. Verankeren feedback cultuur op afdelings/dienstniveau Dir. Organisatie en HR Q4 2022 en 2023 nvt

3. Reactiveren van het initiatief 'op de lunch' waarbij leidinggevenden en directie 
op een informele manier onderwerpen bespreekbaar maken.

Directiecomité Q2,Q3 en Q4 2022 nvt

We nemen initiatieven in het kader van 
de verdere uitbouw van positieve 

beeldvorming en het extern versterken 
van onze employer branding.

We investeren in 
transparante en open 
communicatie cultuur

We creëren een veilige omgeving 
waarbij medewerkers het gevoel krijgen 

dingen te mogen/kunnen benoemen.

Iedere medewerker handelt 
in de geest van onze missie 

en ons waardenkader

We willen dat medewerkers het gevoel 
hebben iets te kunnen betekenen en 

deel uit te maken van een groter geheel

We zetten in op mentaal en fysiek 
welbevinden van onze medewerkers

We blijven inzetten op een goed 
onderbouwd aanwezigheidsbeleid

We willen dat medewerkers 
zich goed voelen op het 

werk.

We willen medewerkers zo 
goed mogelijk 

ondersteunen om 
veerkrachtig te zijn en te 
kunnen blijven groeien

We zetten in op de ontwikkeling van de 
talenten van onze medewerkers omdat 
we willen dat medewerkers zich erkend 

en gewaardeerd voelen



PLAN ACT

Q1 Q2 Q3 Q4

31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/202

SD1: Onze voorziening is financieel gezond met het oog op de continuïteit en bereidt zich voor op nieuwe Vlaamse en Federale Financieringsvormen.

1. Bij opmaak begrotingen en het voeren van het dagelijks financieel beleid 
streven naar een rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit conform de parameters 
van het bestuursorgaan.

Directiedomité Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

nvt

2. Stringente opvolging diverse begrotingen. Financieel Comité
Q1,Q2,Q3 en Q4 

2022
nvt

3. Grote aandacht voor een correcte doorrekening naar andere entiteiten waar we 
administratieve en facilitaire ondersteuning bieden.

Financieel Comité Q3 2022 nvt

4. Opmaak van afdelings- en trajectbudgetten met opvolging op kwartaalbasis 
via Managementcomité Zorg en ondersteunende diensten.

Dir. Organisatie en HR Q3 2022 nvt

5. Continue opvolging van evoluties m.b.t. financiering (PVF, VIPA, BFM, 
conventies, …).

Financieel Comité
Q1,Q2,Q3 en Q4 

2022
nvt

6. We bieden maximale administratieve ondersteuning de zorg in de ruimste zin 
van het woord.

Dir. Organisatie en HR Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

nvt

7. Alligneren facturatieproces op de wettelijke bepalingen met betrekking tot E-
facturatie.

Dir. Organisatie en HR 
& Adm. Manager

Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

nvt

Centraal aangestuurd project - 
eerste facturen lopen al via deze 
weg.

8. Voorbereiding en implementatie van het nieuwe facturatieproces kaderend in 
VSB/de persoonsvolgende financiering

Dir. Organisatie en HR 
& Adm. Manager

Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

nvt

9. Voorbereiding en implementatie opstart/uitbreiding poliklinische werking Directiecomité Q1,Q2 2022 nvt

SD2: De voorziening beschikt over een comfortabele, duurzame en veilige infrastructuur waarin zowel cliënt-, familievriendelijk en professioneel gewerkt kan worden en dit kan bijdragen tot een betere beeldvorming.

1. Stimuleren duurzaam woon-werkverkeer door implementeren van 
aanbevelingen mobiscan en deelname aan initiatieven zoals de testkaravaan, 
vormingen rond gebruik van e-bike, future proof maken van bestaande 
fietsstallingen en uitbreiding aantal fietsstallingen, sensibilisering medewerkers, 

Dir. Organisatie en HR
Q1,Q2,Q3 en Q4 

2022
nvt

2. Volgen van studiedagen en inhoudelijke verkenning met betrekking tot het 
duurzaam ondernemerschap

Dir. Organisatie en HR Q1,Q2 2022 nvt

3. Opmaak LT visie duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor 
onze voorziening.

Dir. Organisatie en HR Q3,Q4 2022 nvt

4. Opmaak klimaatvisieplan als onderdeel van het breder duurzaamheidsbeleid 
volgens de door de overheid aangeleverde richtlijnen.

Dir. Organisatie en HR Q3,Q4 2022 nvt

1. Herconditionering van het gebouw Providentia met integratie van het 
daghospitaal, mobiel team, polikliniek, kiné, conferentiezaal en burelen in de 
vernieuwde infrastructuur.

Algemeen Directeur en 
Facilitair Manager

Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

nvt.

2. Aankoop van een noodstroomaggregaat ter garantie van bedrijfscontinuïteit 
ingeval van stroompanne.

Algemeen Directeur en 
Facilitair Manager

Q3 2022 nvt

3. Voorbereiding dossier voor bouw nieuwe sportinfrastructuur
Algemeen Directeur en 

Facilitair Manager
Q2,Q3 2022 nvt

7. Modernisering en kind-, cliënt en familievriendelijk maken van de campus en 
cafetaria

Dir. Organisatie en HR 
en Facilitair Manager

Q4 2022 ja.

8. Inrichting comfortrooms Esperanza 0 en 1
Dir. Patiëntenzorg en 
projectmedewerker

Q2 2022 ja

9. Cfr JAP Informatieveiligheid
Dir. Organisatie en HR 

en LIVC
Q1,Q2,Q3 en Q4 

2022
ja

SD3:  De voorziening zit stevig verankerd in meerdere netwerken met het oog op  de continuïteit van de zorg en de dienstverlening en is regionaal betrokken in de uitbouw van de vijf functies in het kader van vermaatschappelijking van de zorg.

1. We bouwen onze administratieve dienstverlening naar WZC Mariatroon en 
Avondvrede verder uit.

Algemeen Dir & Adm. 
Manager

Q1,Q2, Q3 en Q4 
2022

nvt

2. We gaan verder op zoek binnen het LOKANET netwerk van de groep Broeders 
van Liefde naar opportuniteiten in kader van administratieve en facilitaire 
samenwerking binnen de provincie Oost-Vlaanderen. 

Algemeen Dir. & Dir. 
Organisatie en HR

Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

nvt

Centrale initiatieven afwachten.

3. We participeren actief aan het netwerk ADS en Radar en staan in voor de 
facturatie van prestaties voor de Riziv conventie voor eerstelijnspsychologen.

Dir. Organisatie en HR 
& Adm. Manager

Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

nvt

4. We participeren actief aan het netwerk ADS en engageren ons om waar nodig 
het psychosociaal revalidatiecentrum (vzw Parcoer) en eventuele andere actoren 
ondersteuning te bieden op vlak van permanentie administratieve diensten.

Dir. Organisatie en HR 
& Adm. Manager

Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

nvt

5. We werken, binnen het netwerk ADS, nauw samen met diverse actoren uit de 
regio en  met de stad Aalst voor wat betreft het project aanklampende zorg.

Directiecomité
Q1,Q2,Q3 en Q4 

2022
nvt

CHECK

Thema

Jaaractieplan Organisatie 2022.

TimingEigenaarschapOmschrijving/doelstelling Bijsturing/aanvullingen

DO

Opnemen in jaaractieplan op afdelingenActies

Behoud van een gezonde 
financiële basis

Behouden van de gezonde financiële 
basis met het oog op continuïteit en 
(pro-actief) anticiperen op nieuwe 

Vlaamse en Federale 
financieringsvormen.

Stevige verankering in 
meerdere netwerken

We zetten verder in op het 
moderniseren van onze infrastructuur 

We zetten maximaal in op 
(informatie)veiligheid met als doel het 

creëren van een veilige omgeving 
tijdens het herstelproces van de cliënt.

Garanderen van een 
comfortabele, duurzame en 

veilige omgeving voor 
medewerkers en cliënten.

We formaliseren de reeds bestaande 
initiatieven en toekomstige plannen in 

het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.



6.Verkenning samenwerking binnen de klinische netwerken Aalst en 
Dendermonde kaderend in de opmaak van zorgstrategische plannen.

Directiecomité
Q1,Q2,Q3 en Q4 

2022
nvt

7. Verkenning mogelijkheden binnen het dossier Boonwijk betreffende mogelijke 
participatie, toekomstige projecten, opportuniteiten inzake kinderopvang voor 
medewerkers, opname units voor psychiatrische patiënten,…

Directiecomité
Q1,Q2,Q3 en Q4 

2022

8. We zorgen ervoor dat de gegevensdeling met zorgpartners van het netwerk 
GDPR proof is (cfr JAP Informatieveiligheid)

Dir. Organisatie en HR 
en LIVC

Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

nvt

SD4: De instelling zet verder in op digitalisering van de werking binnen de zorg en de zorg ondersteunende diensten.

1. We zorgen voor de verdere uitbouw van een data dashbord gecoördineerd 
door de beleidsmedewerker databeheer

Directiecomité
Q1,Q2,Q3 en Q4 

2022
nvt

2. We realiseren de doelstellingen zoals geformuleerd in het JAP ICT 2022 Stuurgroep ICT
Q1,Q2,Q3 en Q4 

2022
nvt

Verdere digitalisering van 
de werking 

Ondersteuning van het kernproces via 
effectieve en efficiënte digitale tools



PLAN ACT

Q1 Q2 Q3 Q4

31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022

Algemene projecten

Integratie nieuwe host- en 
backup- & eigen server

EOL huidige servers Centrale aanpak hardware-, backup- en failover/replicatie bewaking ICT Q1 2022

VLAN project Beveiliging IOT, telefonie, printers ICT

WIFI uitbreiding 
Uitrol WIFI in volledig gebouw 

Providentia
ICT

Camera's Verzekeren van goede werking Redundante camera setup ICT

Uitrol nieuwe Remote Desktop omgeving ICT

ICT

ICT

1. Epowerhr: Verdere optimalisatie VTO planning Directeur Organisatie & HR Q4 2022

2. Epowerhr: Voorbereiding/Implementatie gesprekscyclus Directeur Organisatie & HR Q2,Q3 2022

3. Epowerhr: Studie en uitrol onboardingmodule Directeur Organisatie & HR Q2,Q3 2022

4. HRO: Voorbereiding en implementatie Directeur Organisatie & HR Q1,Q2 2022

5. Voorbereiding overstap Sociaal Secretariaat Directeur Organisatie & HR
Q1,Q2, Q3 en Q4 

2022
1. Bijkomende opleiding voorzien voor key-users Directeur Organisatie & HR Q2, Q3 2022

2. Opvullen dashbord en ter beschikking stellen van leidinggevenden Directeur Organisatie & HR Q3,Q4 2022

1. Effectieve migratie ICT/Lies D'Haese Q1 2022

2. Uitrol app ICT/Lies D'Haese Q2 2022

3. Uitrol module workflow ICT/Lies D'Haese Q2 2022

Maaltijden medewerkers
Integratie reservatie maaltijden in SPX, 

Alivio of Infoland
Studie en implementatie mogelijkheden ICT/Loonadministratie Q2,Q3 2022

1. Evaluatie werking ifv ter beschikking stellen van uitleenmateriaal Facilitair manager Q2 2022

2. Kostenbatenanalyse Directeur Organisatie & HR Q2 2022

Wachtwoordbeleid
Optimalisatie wachtwoordbeleid in 
functie van opmerkingen PEN test

ICT Q4 2022

Webplatform
Ontwikkeling werknemersplatform met 
unieke toegangscode voor langdurige 

afwezigen
Directeur Organisatie & HR Q4 2022

Kan dit binnen O365?

Projecten zorg

1. Verder borgen kennis werking. Stijn Claus Q1,Q2,Q3,Q4 2022

2. Implementatie EPD voor ambulante dossiers/polikliniek Stijn Claus Q3 2022

1. Aftoetsen GDPR modaliteiten LIVC Q1 2022

2. Opmaak ICT kader ICT Q2 2022
3. Implementatie werking livestreams, opname vormingen, … ICT Q3 2022

Cliëntenplatform Verdere optimalisatie 
cliëntenparticipatie

Implemantatie van een portaal/platform om te communiceren  met cliënten, 
bewoners en hun naasten: een soort extranet waarop kan ingelogd worden en 
waarop bepaalde informatie zichtbaar wordt (alg communicatie, afdelingsinfo, 
openbaar deel van medisch dossier, ...)

ICT/Zorg Q3,Q4 2022

Projecten ondersteunende diensten

Automatisatie stocktelling Voorbereiding, marktverkenning Facilitair Manager Q3, Q4 2022

SG 10/2021:
Input zorg gevraagd tegen SG 12/2021
Opvolging projectplanning tool Asana
O365: tegen SG 12/2021 inventarisatie van de noden door Kristof en Vincent, opmaak timingstabel (teams, planner, sharepoint, onedrive, …)

Thema

Uitrol O365
Omschakeling naar O365  - Office2010 

wegwerken

Jaaractieplan ICT 2022

TimingEigenaarschapOmschrijving/doelstelling Bijsturing/Toelichting

DO

Acties

CHECK

Webinars ICT kader opmaken en uitrollen ifv 
online presentaties/webinars

Implementatie HR 
softwarepakket

Integratie toekomstgerichtere HR 
software

Obasi
Optimalisatie / Standaardisatie van de 

EPD stromen

PowerBI
Gestandardiseerde dashboards / 

rapporten

SPX Migratie naar nieuwe versie

Bringme box



Kostprijs

jan feb maart april mei juni juli augustus sep oktober nov dec

Esperanza 0 Inrichten van comfortroom (muurtekening, 
nieuwe zetel Hunt., dimbaar licht, dab-radio…)

x 5.000

Esperanza 1 Sleutel of badge cliëntenkamers x x 9.350

Inrichten comfortroom x 9.000

Vicero 1 Muziek in comfortroom +dimbare verlichting 
RGB

x 1.250

Fitnesstoestel voor buiten x 1.200

Hometrainer Ergo x 1.300

Extra combisteamer x x 6.500

Labelprinter x x 4.000

Vicero 2 Comfortroom naar iso ON HOLD 7.500

Vicero 3 Vaste parasols op terras (4x4) 4.500

Extra stoelen voor terras nvt 1.000

Mobiel team Aankoop 2 wagens 30.000

Technische dienst Batterij elektrowagens 5.000

Reserve saltosloten 2.000

Budget voor elektroherstellingen 10.000

Aankoop telefoons SL5 + M3 5.000

Preventiedienst R.A.C.E. station set 8.000

Schoonmaak Droogcentrifuge 14.500

Digitalisering van de 
werkplanning/logistiek/schoonmaak

10.000

Kleine schrobzuigmachine Vic 1-2-3 Kamers 5.000

Keuken Vitrine koelkast 2.000

Vernieuwen kookketels 125.000

Vernieuwen motor schuifdeur 2.500

Hotpots 7.000

Klein materiaal (gastronormen, karretjes,…) 5.000

Apotheek Inbraakdetectie 3.000

Medisch materiaal Vervangen toestellen EOL 4.000

Algemeen Fitnesstoestellen buiten - natuur en zorg - 
visueel inzetten op gezonde levenswijze 

5.000

Rookoverkapping (6 pers) Vic/keuken/esp/pro 
+ signalisatie

in onderzoek 20.000

Gesloten/open fietsenstalling op parking Esp 
even. Laadpunt

in afwachting 
pendelfonds

7.000

Fietsenstalling Providentia 
aanleugbeugels+laadinfrastructuur

2.800

Nieuwe meetgoot (meting afvalater niet 
correct)

20.000

Zitbal (test) 500

Zit/Sta bureau (elektrisch verstelbaar) 1.500

Net/noodschakelaar 40.000

nog te starten
in bestelling/uitvoering
afgewerkt

Timing

 ACTIEPLAN 2022 GROTE HERSTELLINGSWERKEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS 
Gebouw Lokaal Omschrijving werken Uitbesteding Intern





PLAN ACT
Q1 Q2 Q3 Q4 Bijsturing/Toelichting

31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022

Beleidsmatig

Beleidsnota 
GDPR/Infoveiligheid

Aansturing en ondersteuning door het 
beleid ikv informatieveiligheid.

Jaarlijkse actualisatie beleidsnota rekening 
houdend met opmerkingen ISM A5 en 
A6.1

Stuurgroep/Dir 
Organisatie en HR

Q3 2022
We wachten op centrale beleidstekst.

Externen (ISMS 6.1.3,4,5)

Afspraken met externe 
partijen: niet loontrekkende 

medewerkers

Voorleggen van een overeenkomst ikv 
informatieveiligheid aan alle niet 
loontrekkende medewerkers (dokters, 
logo, pedicure, …)

Opmaak overeenkomsten op basis van 
centraal aangeleverde template.

LIVC/Dir Organisatie en 
HR

Q4 2022 Niet gerealiseerd in 2020/2021. Centraal 
aangeleverde template nog niet 
ontvangen.

1. Trimestriële  controle door LIVC voor 
wat betreft overeenkomsten met nieuwe 
leveranciers.

LIVC
Q1,Q2,Q3 en Q4 

2022

2. Actualiseren en vervolledigen van 
bestaande verwerkingsregisters

LIVC Q2 2022

3. Semestriële controle door LIVC voor 
wat betreft de volledigheid en correctheid 
van bestaande overeenkomsten

LIVC Q2 en Q4 2022

1. Analyse huidige werking LIVC/facilitair manager Q2 2022

2. Bijsturing huidige werking LIVC/facilitair manager Q3,Q4 2022
1. Uitschrijven en implementeren 
richtlijnen voor wat betreft het delen van 
patiënten en personeelsgegevens binnen 
zorgnetwerken

LIVC/Dir Organisatie en 
HR

Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

Implementatie is afhankelijk van centraal 
aangeleverde richtlijnen.

2. Gebruik van privacyverklaring bij het 
delen van cliëntgegevens

LIVC/Dir Organisatie en 
HR

Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

Implementatie is afhankelijk van centraal 
aangeleverde verklaring.

3. Opmaak addendum of toevoegen van 
clausule bij bestaande/nieuwe 
samenwerkingsovereenkomsten

LIVC/Dir Organisatie en 
HR

Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

Implementatie is afhankelijk van centraal 
aangeleverde verklaring.

Medewerkers
1. Vorming: Verplichte jaarlijks 
weerkerende  E-learning module voor 
medewerkers.

LIVC Q2 2022

2. Vorming: vorming nieuwe medewerkers 
tijdens introductiedag.

LIVC Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

3. Bewustmaking via nieuwsbrief (op 
kwartaalbasis)

LIVC Q1,Q2,Q3 en Q4 
2022

4. Jaarlijkse sensibiliseringscampagne mbt 
één bepaald aspect infoveiligheid (centraal 
aangeleverd).

LIVC Q4 2022

1. Opmaak en implementatie disciplinaire 
procedure ingeval van inbreuk

Dir Organisatie en 
HR/juridische dienst

Q2 2022
Niet gerealiseerd in 2020/2021. Geen 
info ontvangen vanuit de juridische 
dienst.

2. Centrale checklist 'uit diensten' mee op 
te nemen in onze processen 

Stuurgroep ICT Q1 2022

Wachtwoordbeleid
Optimaliseren wachtwoordbeleid. Remediëring opmerkingen PEN test 2021 Stuurgroep ICT Q4 2022

Cliënten/bewoners
1. Bepalen van disciplines die toegang 
hebben tot het cliënt/bewonersdossier 
(integratie in verwerkingsregister)

LIVC/Stijn Claus Q1 2022

2. Transparante communicatie inzake 
toegang dossier naar cliënt/bewoner (vb 
door vermelding in 
opnamebrochure/onthaalfolder/info folder 
afdeling).

LIVC/Dir Organisatie en 
HR

Q2 2022

3. Analyse mogelijke IV impact 
cliëntenportaal 'Heros' in Obasi

LIVC/Stijn Claus Q3,Q4  2022

Informeren en sensibiliseren 
van medewerkers

Bewustmaking medewerkers

Arbeidsvoorwaarden

Waarborgen dat medewerkers hun 
verantwoordelijkheden begrijpen en 
geschikt zijn voor de rollen waarvoor zij 
in aanmerking komen.

CHECK

Thema

Jaaractieplan Informatieveiligheid 2022

TimingEigenaarschapOmschrijving/doelstelling

DO

Acties

Afspraken met externe 
partijen: partners van 

samenwerkingsverbanden (vb 
artikel 107)

Informatieveiligheid binnen 
samenwerkingsverbanden verder vorm 

geven en optimaliseren

Afspraken met externe 
partijen: leveranciers

Voorleggen van 
verwerkingsovereenkomst ikv 
informatieverstrekking aan alle 

leveranciers

Informeren en sensibiliseren 
van cliënten en bewoners

Zorgen voor een veilige omgeving bij 
het herstelproces van cliënten en 

bewoners

Afspraken met externe partijen 
algemeen

Optimaliseren toegangscontrole



4. Sensibiliseringscampagne 
informatieveiligheid naar 
cliënten/bewoners toe.

LIVC Q3, Q4 2022

5. Jaarlijkse vorming medewerkers inzake 
beroepsgeheim

LIVC/medewerker 
vorming en onthaal

Q3 2022

Beheer bedrijfsmiddelen
1. Integratie verantwoordelijkheden in de 
algemene beleidsnota.

Stuurgroep/Directeur 
Organisatie en HR

Q3 2022

2. Analyse impact IV bij toepassingen 
O365 

Stuurgroep ICT Q1,Q2,Q3,Q4 2022

Informatieclassificatie

1.Actualisatie beleidsnota en heropfrissen 
classificatieregels naar medewerkers toe 
(door oa integratie in E-learning pakket).

LIVC/Directeur 
Organisatie en HR

Q2 2022

Wachten centrale richtlijnen (voorzien 
juni  2021)

2. Inlassen stelselmatige controles in 
kader van de toepassing door LIVC (10 
willekeurige 
documenten/afdeling/kwartaal) met 
terugkoppeling resultaten op stuurgroep.

LIVC
Q1, Q2, Q3 en Q4 

2022

Behandelen van media
1. Opmaak data recovery plan voor 
kritische toepassingen:Inventarisatie, 
prioriteiten bepalen, noodprocedures 
uitwerken en actualiseren, implementatie, 
jaarlijks uitvoeren van minimaal 1 test.

ICT Q3 2022

2. Opmaak beleid mbt het opslaan van 
gegevens: welke gegevens worden waar 
opgeslaan met vermelding van externe 
dragers

ICT/Dir Organisatie en 
HR

Q2 2022

3. Opmaak en implementatie procedure 
voor het onherstelbaar wissen van 
gegevens op afgedankte apparatuur.

ICT Q3 2022

4. Opmaak procedure voor het versturen 
van vertrouwelijke data naar externe 
partijen op basis van centraal aangereikte 
richtlijnen.

LIVC/ICT Q3 2022

Beveiliging

1. Jaarlijks nazicht gepriviligeerde 
toegangsrechten ICT medewerkers: 
controle van het gebruik van deze rechten 
met terugkoppeling naar stuurgroep.

LIVC Q4 2022

2. Opmaak algemeen beleid logistiek 
toegangsbeheer

LIVC/facilitair manager Q2 2022

3. Opmaak overzicht van alle kritische 
toepassingen met logische toegangen

LIVC Q2 2022

4. Opmaak toegangsmatrix LIVC/ICT Q2 2022
5. Optimalisatie bestaande procedure voor 
wat schrappen toegangsrechten betreft 
voor medewerkers uit dienst

LIVC/Directeur 
Organisatie en HR

Q2 2022

6. Trimestriële controle correcte 
toepassing beleid logistiek 
toegangsbeheer.

LIVC Q3,Q4 2022

7. Controle op kwartaalbasis schrappen 
rechten medewerkers uit dienst (zowel op 
vlak van toegangen als ICT)

LIVC
Q1,Q2,Q3 en Q4 

2022

1. Sensibiliseren gebruikers voor het niet 
delen van hun gebruikersnaam en 
paswoord.

LIVC
Q1,Q2, Q3 en Q4 

2022

2. Sensibiliseren gebruikers mbt malware. LIVC Q1,Q2, Q3 en Q4 
2022

Beheer van informatieveiligheidsincidenten

Opvolging incidenten
Driemaandelijkse rapportage incidenten 
gemeld via Infoland op stuurgroep met 
voorstel remediëring.

LIVC
Q1,Q2,Q3 en Q4 

2022

Verantwoordelijkheden 
gebruikers

Gebruikers verantwoordelijk maken 
voor het beschermen van hun 

athenticatie informatie

Ervoor zorgen dat informatie 
een passend 

beschermingsniveau krijgt dat 
in overeenstemming is met het 

belang ervan voor de 
organisatie.

Onbevoegde openbaarmaking, 
wijziging, verwijdering of 

vernietiging van informatie die 
op media is opgeslagen 

voorkomen.

Beheer van toegangsrechten 
voor gebruikers.

Optimalisatie in functie van 
aanbevelingen interne audit 12/2021.

Bedrijfsmiddelen identificeren 
en passende 

verantwoordelijkheden ter 
bescherming definiëren



Commentaar SV

Huidige versie van het centrale document is licht 
verouderd. Beperkte revisie voorzien tegen 30/6/21.

Er is een model verwerkingsovereenkomst. Dit kan ook 
gebruikt worden voor zelfstandigen 
(kine,pedicure,logo,…). Artsen worden beschouwd als 
gezamelijke (dwz samen met het ziekenhuis) 
verwerkingsverantwoordelijken. Ik heb aan Stefan Van 
Sevecotte gevraagd of dit ooit geofficialiseerd is. 
Daarnaast denk ik ook nog aan vrijwilligers en stagiairs, 
maar ik ken de documenten niet die het ziekenhuis aan 
hen voorlegt ter ondertekening. 

Na de grote inspanning voor de e-learning module in 
2020, staat er in de centrale planning geen eigen 
campagne voor 2021 naar de ziekenhuizen toe. Bij 
safeonweb.be staan enkele inspirerende voorbeelden, 
mocht er nog ruimte zijn naast de e-learning module. 



Tip: Christohe Machiels (team G-ICT in de centrale dienst) 
heeft daar recent ervaring mee opgedaan. Misschien kan 
hij die met jullie delen.

centraal aangereikte richtlijnen'. Zie 
informatieveiligheidsbeleid en GDPR (vooral rechtsgrond: 
toestemming, wettelijke verplichting, contract,…).

Tip: safeonweb.be



Risico-analyses afdelingen/werkgroepen
Tevredenheidsonderzoeken
Wetgeving en reglementering
Analyse arbeidsongevallen/beroepsziekten
Input EDPBW/bedrijfsbezoeken/adviezen
Input IDPBW/adviezen/externe organismen
Input CPBW/vergaderingen/adviezen
Niaz-Normenkader/VAZG

T I M I N G EIND
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1 Psychosociale belasting PA Preventieadviseur

1.1 Ontwikkelingsgerichte benadering medewerkers
Borgen, opvolgen en evalueren systematiek 
ontwikkelingsgesprekken

HRO
x x x x x x x x x x x x FM Facilitair manager

1.2 Medewerkersbevraging BING 2022 Plannen bevraging/bespreken resultaten/opvolging HRO x HPZ Directeur zorg

1.3
Directe leidinggevende coacht de medewerker Borgen, opvolgen en evalueren ikv traject In Motion 

(feedbackgesprekken, aanwezigheidsgesprekken, ontwikkelings- 
en evaluatiegesprekken)

HPZ/HRO/VTO
x HRO Directeur HR

1.4
Continue aandacht voor het psychosociaal welzijn van onze medewerkers. Borgen, Opvolgen en evalueren cao op niveau TBE mbt 

psychosociaal welzijn: evaluatie werking stuurgroep, borgen van 
initiatieven, verhogen voorzieningsbrede betrokkenheid

HRO
x x x x x x x x x x x x KWA Kwaliteitscoördinator

1.5
Gezonde work-life balans

Initiatieven uitgewerkt door de stuurgroep psychosociaal welzijn
HRO

x x AD Algemeen directeur

1.6
Preventie uitval door burn-out/bore-out/verhoging tevredenheid

Initiatieven uitgewerkt door de stuurgroep psychosociaal welzijn
HRO

x TA Tandarts

1.7
Aanwezigheidsbeleid

Borgen, opvolgen en evalueren van het aanwezigheidsbeleid: 
coaching leidinggevenden en evaluatie cijfers (op kwartaalbasis)

HRO
x x x x x CPBW Comité prev bescherm werk

1.8 Correcte en tijdige vervanging bij ziekte Evaluatie werking vlinderploeg HPZ x DT Diëtiste

1.9
Professionele begeleiding bij re-integratie/bevorderen re-integratie na 
langdurige afwezigheid

Borgen, opvolgen en evalueren van het re-integratiebeleid
HRO

x x x x HGH Hoofdgeneesheer

1.10 Focus op gezonde voeding Voorzieningsbrede bewustwording HRO/DT/VTO x VTO Vorming training onthaal

2 Agressie of ingrijpende gebeurtenis (vb. suïcide, automutilatie) ZM Zorgmanager

2.1
Medewerkers beschikken over voldoende kennis en kunde ikv omgang met 
agressie

VTO opleiding aangevuld met E-learning  preventie en omgang 
met agressie

HPZ/HRO x x x x x x x DIR Directieteam

2.2 Preventie van agressie Analyse incident/meldingen/infoland HPZ/KWA x x x x x x x x x ZH Ziekenhuishygiëniste

3 Brand AG Arbeidsarts

3.1 Werkomgeving conform wetgeving
Controle traphalen/evacuatiewegen/ pictogrammen, 
nooddeuren

PA x x x x

3.2 Uitwerken 5-jaren oefenplan
Module E-learning brand en evacuatie, up to date brengen 
brandpreventieopleidingen, uitwerken praktische 
evacuatieoefening

PA x x x x

3.3 Up to date houden van het ziekenhuisnoodplan 2 x per jaar bevestiging door het permanent comité PA x x x

4 Biologische agentia (infectie, allergie, intoxicatie)

4.1 Minstens 85% van het personeel is gevaccineerd tegen griep Griepvaccinatie PA/ZH/AG x x x x x x
4.2 Geen besmetting van hepatitis Hepatitispreventie DIR x x x x x x x x x x x x
4.3 Geen besmette stalen (vergelijking 2019) Legionella preventieplan/ PDCA FM x x x x x x x x x x x x
4.4 Geen besmetting in drinkwater Monitoring drinkwaterwinning/PDCA FM x x x x x x x x x x x x
4.5 Voorkomen van infecties, personeel kent procedure infectiepreventie Handhygiëne, dragen mondmasker, beschermkledij,… ZH x x x x x x x x x x x x
4.6 Voorkomen infecties, geen opmerkingen FAVV Hygiëne (afdelingen)keukens HACCP-PDCA FM/DT x x x x x
4.7 Infecties voorkomen/rustpauzes respecteren Eetverbod tijdens werkzaamheden DIR/ZH x x x x x x x x x x x x
4.8 Vaccinaties tegen corona voor medewerkers en cliënten vaccinaties tegen corona x x x

5 Gezondheid

5.1 Rugklachten en -letsels
De juiste hef-en tiltechnieken toepassen: bepalen/aanbieden 
van de nodige opleiding.

PA/VTO x x x

5.2 Ergonomisch kantoormeubilair Testen/aanbieden ergonomisch kantoormeubilair PA x x x x
5.3 Medisch Onderzoek Opvolging jaarlijkse medische onderzoeken

5.4 Fit for Work Uitvoeren onderzoek/analyse resultaten/bepalen maatregelen PA x x x x

6 Ontploffing/explosie

6.1 wegwerken opmerkingen uit het zoneringsdossier Zoneringsplan en veilige opslag (project) FM/PA x x

7 Asbestose

7.1 Preventie van Asbestose
Actualisatie van de asbestinventaris, wegwerken van 
opmerkingen uit de inventaris

PA/FM x x

8 Chemische agentia

8.1 Actualisatie van inventaris met oog op preventie up to date houden van de inventaris op kwartaalbasis PA x x x x

9 Veilig werken

9.1
Ongevallen voorkomen door slecht werkende installaties of mankementen 
aan gebouwen

Opvolgen werkbonnen in Ultimo PA/FM x x x x x x x x x x x x

9.2 Alle installaties zijn gekeurd en veilig Opvolging controles PDCA FM x x x x x x x x x x x x
9.3 Uitvoeren/update van de RIE van de elektrische installaties/borden Uitvoeren RIE PA x x x x x

10 Roken en alcohol

10.1 Procedure rookbeleid Implementeren nieuw rookbeleid PA/HRO x x x x x
10.2 Facilitaire aanpassingen ikv nieuwe rookbeleid uitvoeren facilitaire aanpassingen PA/FM x x x x x
10.3 Begeleiding rookstop medewerkers Begeleiding rookstop medewerkers PA/Tabakoloog x
10.4 Opleiding referentiepersonen Opleiding referentie personen PA/Tabakoloog x
10.5 Infosessie medewerkers Organiseren infosessies PA/Tabakoloog x x

11 Mechanische/fysische/lawaai/trillingen

11.1 Ongevallen voorkomen door juist gebruik en instructies Veiligheidsinstructiekaarten PA x x x x x x x x x x x x
11.2 Correct gebruik van PBM toepassen Uitvoeren rondgangen PA x x x x x x x x x x x x

11.3 Ongevallen, vervuilingen voorkomen
werfinrichting verbouwingen voor opstart werk in orde. 
Uitvoeren regelmatige rondgangen

PA/FM x x x x x x x x x x x x

12 Ongevallen Woon/Werkverkeer

12.1 Werken rond verkeersveiligheid Testkaravaan HRO/VTO/PA x x x x x x
12.2 Verkeersplan Uitwerken verkeersplan op de campus PA/FM x x

Jaarlijks actieplan 2022 PC Ariadne



12.3 Slim op E-bike Organiseren opleiding Slim op E-bike PA
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