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Globale vormingsplan

DOELSTELLING = inspireren, faciliteren en ondersteunen van de 
hervormingsprojecten op een niet-sturende manier.

De ontwikkeling van netwerken BEVORDEREN in overeenstemming 
met de doelstellingen en de visie van de hervormingen.

DIVERS GEHEEL van opleidingen, stages, workshops, 
lezingen, denkdagen, intervisies, trainingen, studiedagen, 
thematische ontmoetingen en info-momenten

DIVERS GEHEEL VAN DOELGROEPEN: netwerkcoördinatoren, 
promotoren, mobiele teams, psychiaters, huisartsen, 
psychosociale revalidatiecentra, IBW’s, netwerkpartners, …

Integratie van praktijkkennis, academische en 
nationale en internationale expertise



Vorming mobiele
teams

Begeleide intervisie
leidinggevenden 4 tot 5 keer per 
jaar

Thematische ontmoetingen 2 tot 
3 keer per jaar

Cumulatieve gedeelde bron van 
goede praktijken

Aanvullende vorming op maat 

De thema’s wordt vooraf 
gevalideerd door het 
netwerkcomite

Vb: basisvaardigheden
groepswerk: groepsgesprek 
begeleiden, participatieve 
dynamiek, mindmapping, 
PDCA…

Lokale support 

Mogelijkheid voor mobiele
teams om een expert van een
ander team uit te nodigen om 
een goede praktijk te 
implementeren



Vorming voor netwerkcoordinatoren

• Begeleide intervisie: vaste groep – 4 tot 5 
keer per jaar

• Aanvullende vorming op maat: 
procesmanagement, strategische plannen, 
project management, netwerking, 
conflictmanagement, motiveren tot 
samenwerking…

• De thema's en de werkvorm worden 
bepaald in overleg met de 
netwerkcoördinatoren



Zorgcoördinatie en 
herstelondersteunende zorg

• Elk netwerk wordt aangemoedigd om 
netwerkpartners op te leiden in methodieken van 
zorgcoördinatie en intersectorale samenwerking op 
microniveau 

• Zorgplanning, zorgcoördinatie, bemiddeling, 
aanpassing van de zorg aan de omgeving van de 
patiënt, ...

• Door het aanleren van praktijkgerichte 
competenties aan voldoende teams en 
netwerkpartners, kan een netwerk haar strategie 
lanceren of verder verbreden 

• Door het opleiden van experten kan men zelf in het 
netwerk opleiding en methodische werkbegeleiding 
of coaching inrichten.



Toepassingen van 
herstelondersteunende zorg

• Deze vormingen helpen de deelnemers om een 
herstelondersteunende strategie toe te passen in 
situaties met specifieke uitdagingen. 

• Denk daarbij aan specifieke problematieken, 
klinische contexten en levensdomeinen

• De werkvorm van deze vormingen kan variëren 
van workshops tot meerdaagse opleidingen, 
voor kleine en voor grotere groepen van 
deelnemers.



Lokale support van herstelondersteunende zorg

• De Recovery Oriented Practices Index (ROPI) is een instrument om 
vast te stellen in hoeverre een team herstelondersteunende zorg 
verleent aan volwassenen. 

• De ROPI bestaat uit interviews met medewerkers en cliënten en 
een beperkte screening van teamdocumenten

• Een audit met de ROPI biedt naast een kwantitatieve benchmark 
ook zicht op de sterke punten én de werkpunten van een team. Op 
die manier krijgt een team waardering voor de reeds geleverde 
inspanningen, én concrete handvaten om de bestaande 
herstelondersteunende praktijken verder te verdiepen en 
ontwikkelen.

• Nadere informatie over mogelijkheden tot (training voor) het 
inrichten van een ROPI screening en/of zal binnenkort worden 
verstuurd.



Lokale support aan de netwerken

• Deze interactieve en vraaggestuurde coaching 
richt zich telkens (afhankelijk van de thema’s) tot 
de netwerkpartners en de leden van de 
netwerkcomités 

• Verwerven van nieuwe inzichten en het 
uitwisselen van ervaringen over de opbouw, 
ontwikkeling en het bestuur van netwerken

• De coaching wordt lokaal per netwerk 
georganiseerd in één of twee dagen

• Vooraf is er een halve dag afstemmingsgesprek 
met de netwerkcoördinator en enkele leden van 
het strategisch comité over de inhoud, het doel, 
de deelnemers en de verwachtingen van de 
werkbegeleiding, …





Lokale support aan projecten participatie van 
zorggebruikers en naastbetrokkenen

• We moedigen netwerken aan om het 
participatiebeleid van psychiatrische ziekenhuizen te 
ondersteunen. 

• Vragen we ook aandacht voor het participatiebeleid 
van mobiele teams. Voor deze laatste kunnen 
netwerken een instelling-overschrijdende aanvraag 
indienen, ofwel kan een ziekenhuis het eigen 
mobiele aanbod meenemen in de aanvraag.



Train-de-trainer psycho-educatie

• Elk netwerk heeft de kans om enkele 
netwerkpartners zich te laten specialiseren in 
psycho-educatie voor hulpverleners in 
andere sectoren. 

• Kennis van « psy » terminologie

• Kennis van het lokale aanbod geestelijke 
gezondheidszorg



Governance, 
strategie en design 
van netwerken in 

de geestelijke 
gezondheidszorg

• Coordinatoren en personen met bestuursmandaat in het netwerk

• Programma van 6 dagen
 Versterking van de deelnemers zowel bestuurlijk als operationeel in 

hun competenties en vaardigheden om de verdere uitbouw van de 
netwerken te realiseren 

 Uitwerken van een concreet project gedurende de opleiding

• Optionele modules
 Populatiemanagement*
 Juridische aspecten van zorg in een netwerkcontext
 Monitoring en evaluatie

*Populatiemanagement is "een systeem van gecoördineerde gezondheidszorginterventies en -communicatie voor bevolkingsgroepen die lijden aan ziekten waarvoor zelfmanagement van de patiënt belangrijk is". 
Het richt zich op: het identificeren van vergelijkbare risicofactoren die van invloed zijn op een groep, het bepalen van de maatregelen die moeten worden genomen om de gezondheid van een groep te verbeteren, 
het identificeren van preventieve zorginterventies, het analyseren van patiëntgegevens om te helpen bij het klinische besluitvormingsproces, met behulp van bevoorrechte communicatie met patiënten.



Studiedagen 2020

• GDPR en de netwerken geestelijke gezondheidszorg (te 
bepalen)

• Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in 
de geestelijke gezondheid (te bepalen)

• 10 jaar hervormingen van de geestelijke gezondheidszorg
(december)



Aanvraag- of registratieprocedure

Verschillende mogelijkheden

• Door ons voorgestelde aanbieders: rechtstreeks
contact nemen

• Zelf aanbieders voorstellen: welomschreven aanbod
met offerte doorsturen

• In te vullen formulier

• Er wordt schriftelijke en mondelinge informatie 
gestuurd (“informatie volgt”)

• Automatische inschrijving

Overleg in ieder geval steeds met de 
vormingscoördinatie

Met kopie aan de betreffende adjunct



Alle facturen moeten de volgende referenties 
bevatten om gevalideerd te kunnen worden

Organisatie Broeders van Liefde vzw

Zorggroep Sint Kamillus - PZ

Attn. Mathias Dekeyser

Krijkelberg 1

3360 Bierbeek

Vermeld altijd het BTW-nummer: BE 0406.633.304

Template voor honorarium, kosten van verplaatsing, verblijf 
zijn op aanvraag beschikbaar



Voor de andere doelgroepen van de 
hervormingen bestaat een vergelijkbaar 
aanbod

Op verzoek bezorgt de coördinatie vorming 
meer informatie

Mathias.dekeyser@health.fgov.be

Stephanie.natalis@health.fgov.be

mailto:Mathias.dekeyser@health.fgov.be
mailto:Stephanie.natalis@health.fgov.be





