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Wat maakt me  
@zotvanwerk? 



Hoe samen onze zorg organiseren? 

CBE OPEN SCHOOL VOOR VOLWASSENEN VZW  KORTRIJK - 
ROESELARE 3 

















Voorbeeld : WGK 



"We cannot 
solve our 
problems  
with the same 
thinking we used 
when we created 
them." 



Zor 

        Preventiecontinuüm 

Aanmelding 

Zorgnoodbepaling 

Indicatiestelling 
Contex
t 

 Cliënt 

Aanbod voor ZP & PO 

Zorgwijzer De Sleutel 

Zorgmodules Cliënt (DS/ZP) 

Zorgmodules Context (DS/ZP) 
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Z o r g c i r c u i t s 	 – 	 Z o r g n e t w e r k e n 	

T o e k o m s t i g e 	 Z o r g p a d e n 	
Zorgpartners (ZP) & Patiëntenorganisaties (PO) 

Coördinatie & Persoonsvolgend EPD 
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Complexe organisaties verknippen complex werk. Zij 
scheiden denken en doen. 



Ons werk 

1.  
Zorgaanvraag  

2. 
 Intake 

3.  
Zorgplanning 

4. Uitvoering van de zorg 5. Evaluatie van de zorg 6.Zorgstop 

7. Afstemming 

8. Zorgadministratie 

9. Kwaliteitsbewaking en - opvolging 
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logistiek 

nacht 
kine-ergo 

animatie 

verpleging 

poets 

keuken 

verzorging administratie 

sociale dienst 







GEEN	PRESTATIES	ZONDER	RELATIES	



Ontwerpen om 
complexiteit te 
reduceren en 

samenwerking te 
vereenvoudigen 



Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 ... 

Eenvoudige organisaties houden complex werk zoveel 
mogelijk in één hand. Zij maken doenkers...

Vraag/ 
Nood 

Antwoord 
/ oplossing 



Een zorginstelling




Directie/	
management	

TEAMS	
Teamcoach: 

 Helpt het team 
zelfsturend te 

worden 
Staat naast het 

team 

Ondersteuning	/	
Staf:	

Werken vraag-
gestuurd  

KADER	
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Behandeling
1.  Nadruk op behandelprogramma’s
2.  1 team verantwoordelijk van A tot Z
3.  Teams met 3 modaliteiten:  stoel, bed en ambulant 

	
	



Vertaling in praktijk  

Verwijzer 

•  Belt naar 1 telefoonnummer 
 Bereikbaar elke werkdag 9-17u 
•  Alle GGZ-problemen waar u mee vastzit 
 Altijd antwoord op uw vraag 
 Vanuit verschillende expertises 

Integraal 
Aanmeldingsteam 

(IAT) 

•  Consult & Coaching 
•  Crisisgesprekken 
•  Indicatiestelling 
•  Verwijzing extern of intern (integraal behandelteam) 

 

Integraal 
Behandelteam 

(IBT) 

•  Integrale behandeling complexe problematieken 
•  Rond cliënt én context 
•  Specialistisch vanuit verschillende expertises 
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Het team is onafhankelijk en heeft gestructureerde 
vrijheid om de kernopdrachten te plannen, te 
verbeteren en te vernieuwen 

wat de kwaliteit van hun werk sterk beïnvloedt, 
kunnen zij zelf beslissen zonder leiding of 
ondersteunende diensten 





Photo by sachac - Creative Commons Attribution License  http://www.flickr.com/photos/65214961@N00 Created with Haiku Deck 



een team is herkenbaar  
(heeft eigen middelen, eigen ruimte, eigen info,... )  

een team heeft bestaanszekerheid over de jaren heen 

DUURZAAM 







Juiste overwegingen : kunnen wij 
hierdoor ... ? 

Betere zorg verlenen ? De medewerker professionaliseren 
in een werkbare context ? 

Sterker worden in het uitvoeren 
van onze maatschappelijke opdracht, 
in een steeds sneller evoluerende 
maatschappij ? 



Leiderschap is een 
proces van “integraal” 
beïnvloeden dat ervoor 

zorgt dat mensen in team 
en als organisatie 

gedeelde doelstellingen 
behalen (YUKL,2005) 



Ik	voel	me	
veilig	en	goed	
bij	collega’s	
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Visie 

Leiderschap 

GOESTING 
RESULTATEN 

Ik	heb	
betekenisvol	
en	leuk	werk	

De	relatie	met	
de	patiënt	

Ik	participeer	
mee	

Ik	krijg	
waardering	

Ik	werk	
samen	
aan	een	
opdracht	

Goede	
communicatie	

en	EVD	

Werk	en	
privé	zijn	
in	balans	Ik	mag	

fouten	
maken	

Werk-
omgeving	&	
faciliteiten	

Feedback	
krijgen	

Ik	krijg	
respect	

Ik	zie	
uitdagingen	

Ik	kan	
professioneel	
werken	en	ik	

groei	

Ik	krijg	
vertrouwen	

ik	werk	
autonoom	

Ik	heb	
afwisselend	

werk	

Zot zijn van ons werk J!  
Wat we willen georganiseerd zien! 

Ik	sta	achter	
onze	kijk	op	
kwalitatieve	

zorg	
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