kwaliteitsvolle zorg vermenigvuldigt als je ze deelt
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Missie
KWADRAAT | netwerk geestelijke gezondheid
Midden-West-Vlaanderen verbindt actoren uit
diverse sectoren om te komen tot een
gemeenschappelijke
visie
op
geestelijke
gezondheidszorg. Vanuit deze gedeelde visie
bouwen de partners samen aan het meest
passende aanbod in functie van de geestelijke
gezondheid van volwassenen met een psychische
kwetsbaarheid binnen het werkingsgebied. Het
aanbod is vlot toegankelijk en sluit aan bij de noden
van de persoon op een bepaald moment.
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Missie
De zorggebruiker is regisseur van het eigen traject.
We werken vanuit de eigen krachten en
mogelijkheden van de zorggebruikers en de
betrokkenen uit hun omgeving.
Gebruik makend van de sterktes van de
netwerkpartners, creëren we meerwaarde. We
doen dit door afstemming tussen de partners,
alsook door het versterken en innoveren van het
zorgaanbod in het netwerk.
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Visie - kernprincipes
 De partners bouwen samen aan het meest
passende aanbod.
 Volwassenen met een psychische kwetsbaarheid
en betrokkenen uit hun omgeving
 De zorggebruiker is regisseur van het eigen
traject.
 Creëren van meerwaarde door afstemming
tussen de partners, het versterken en innoveren
van het zorgaanbod in het netwerk.
 Een afgebakend werkingsgebied
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Het meest passende aanbod
 Preventieve acties gericht op kwetsbare
doelgroepen
 Specifieke aandacht voor laagdrempelige
vraagverheldering en toeleiding naar gepaste zorg
 Kwadraat zet in op zorgprogramma’s en werkt dus
“functie-overstijgend”.
 “Balanced care” en subsidiariteit van zorg:
minst ingrijpende zorg komt eerst in zoverre ze
passend (en aanwezig) is.
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Het meest passende aanbod
 KWADRAAT zet in op:
o het flexibiliseren van het zorgaanbod i.f.v.
zorgnoden, rekening houdende met
leefomgeving van de zorggebruiker en
betrokkenen uit diens omgeving.
o krachtgerichte zorg en herstelondersteunende
zorg.
Het is dan ook een streven dat minst ingrijpende
zorg het meest voorhanden is binnen het
netwerk.
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Volwassenen met psychische kwetsbaarheid
en betrokkenen uit hun omgeving
 Leeftijdsgroep = vanaf 16 jaar.
 De leeftijdsgroep van jongvolwassenen, m.n. vanaf
16 jaar, wordt mee betrokken om het aspect
preventie, vroegdetectie en vroegtijdige interventie
(zoals bij psychose of bij verslaving) volwaardige
kansen te bieden binnen een totale benadering van
de regio.
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Volwassenen met psychische kwetsbaarheid
en betrokkenen uit hun omgeving
“Alle burgers” zien we niet als prioritaire doelgroep
van KWADRAAT.
Deze doelgroep, m.n. algemene bevolking, maakt
deel uit van “universele preventie”. We zien het als
een opdracht van het netwerk geestelijke gezondheid
om, in kader van universele preventie, enerzijds
actoren te ondersteunen en anderzijds initiatieven te
faciliteren. Deze kunnen een belangrijke rol spelen in
de taboedoorbreking of destigmatisering van de
geestelijke gezondheidzorg.
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Volwassenen met psychische kwetsbaarheid
en betrokkenen uit hun omgeving
= familie, mantelzorgers, huisarts,
gezinszorgdiensten,….
Deze betrokkenen delen alvast twee
kenmerken: ze voelen zich betrokken bij de
situatie en ze genieten het vertrouwen van de
zorggebruiker.
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Zorggebruiker =
regisseur van het eigen traject
 De zorggebruiker is eigenaar van diens proces en
zit mee aan het stuur van het zorgtraject.
Professionelen, ervaringswerkers en zorggebruikers
werken samen op basis van gelijkwaardigheid.

 Netwerkpartners ondersteunen de zorggebruiker
om te komen tot geïnformeerde keuzes.
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Zorggebruiker =
regisseur van het eigen traject
 We stimuleren elke zorggebruiker om de regie van
diens leven in eigen handen te nemen, in
samenwerking met betrokkenen uit de omgeving
van de zorggebruiker en in overeenstemming met
zijn mogelijkheden.
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Creëren van meerwaarde door ….
 De netwerkpartners stimuleren elkaar om samen
uit te diepen wat gepaste zorg is. Bij het
aanbieden van zorg geldt als principe: de
zorgvraag wordt opgenomen door de meeste
geschikte partner. We nemen aanwezige zorg niet
over.
 De netwerkpartners zijn bereid, op basis van
zorgnoden, het eigen aanbod en organisatie
flexibel in te zetten met hierbij respect voor
ieders autonomie en mogelijkheden.
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Creëren van meerwaarde door ….
 De netwerkpartners toetsen hun eigen initiatieven
aan de doelstellingen en visie van het netwerk.
 De netwerkpartners streven naar kwaliteitsvolle
zorg en dienstverlening enerzijds en zetten samen
in op een continue verbetering van zorg anderzijds.
 Zorgcontinuïteit via een complementair en
afgestemd zorgaanbod dat, waar nodig, garant
staat voor een vlotte transitie van de ene zorgactor
naar de andere voor de zorggebruiker in kwestie.
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Creëren van meerwaarde door ….
 Kwadraat werkt inspirerend en verbindend
tussen diverse zorgactoren, op basis van
gelijkwaardigheid en met respect voor de
autonomie van de individuele organisaties.
 De netwerkpartners engageren zich om elkaar te
bevragen, te inspireren, te versterken en elkaar
positief uit te dagen.
 Kwadraat stimuleert innovatie. Hierbij houden
we rekening met de mogelijkheden en het
(wetgevend) beleidskader van de diverse
partners.
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Werkingsgebied = afstemming
eerstelijnszones
340.149
inwoners

ELZ MiddenWestVlaanderen

ELZ Westhoek
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Zorgprogramma’s
Kwadraat zet in op het werken met zorgprogramma’s in functie van
continuïteit van zorg en gepaste zorg.
Werken functie-overstijgend.
Bij het functie-overstijgend werken is voor iedereen duidelijk wie wanneer
wat doet rond eerstelijnszorg, crisiszorg, langdurige zorg, ambulante en
residentiële geestelijke gezondheidszorg.
 Vroegdetectie, laagdrempelige toegang en toeleiding
 Acute zorg en crisiszorg
 Behandelen en revalideren
 Langdurige behandeling en begeleiding
 Deskundigheidsbevordering en kennisdeling

Per zorgprogramma = een stuurgroep
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Bestuursmodel
Netwerkcomité

Dagelijks bestuur
Werk
groep
Stuurgroep
Werk
groep

Stuurgroep

Stuurgroep

Werk
groep

Stuurgroep

Stuurgroep

Werk
groep
Werking
Subthema

Reflectiegroep
Alle geïnteresseerde partners en actoren

Werking
Subthema

Dynamisch bestuursmodel
Netwerkcomité
Werkgroep
Stuurgroep

Cliënten
en
naasten

Stuurgroep
Stuurgroep en
werking

Werkgroep
Dagelijks
Bestuur

Reflectiegroep

Werkgroep

Netwerkcomité
Netwerkcomité
cruciale beslissingen - strategie

Dagelijks bestuur

Stuurgroep

Stuurgroep

Stuurgroep

Stuurgroep

Reflectiegroep
Alle geïnteresseerde partners en actoren

Stuurgroep

Netwerkcomité
OPDRACHT
 Strategische opdracht en doelstellingen omschrijven
 Governance model bepalen + samenstelling dagelijks
bestuur
 Evaluerende opdracht, opvolging
 Kader vastleggen, missie opstellen en herzien
 Platform voor toetsing, uitwisseling van ervaringen, …
 Informatieplicht over belangrijke ontwikkelingen
 Link naar overheid
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Netwerkcomité
BESLISSINGSBEVOEGDHEID
= Eindverantwoordelijk
 Strategische doelstellingen – beleidsplan
 Beslissen over samenstelling dagelijks bestuur en
stuurgroepen (op voorstel van dagelijks bestuur)
 Valideren randvoorwaarden, speelveld bepalen
 Resources bepalen (als kader voor stuurgroepen):
budgetten, personeel,
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Samenstelling Netwerkcomité
Voorzitter - ondervoorzitter

Samenstelling

Aantal
2

Algemene ziekenhuizen

4

Psychiatrische ziekenhuizen

2

Centra geestelijke gezondheidszorg

2

Psychiatrische verzorgingstehuizen

2

Initiatieven beschut wonen

3

Psychosociale revalidatiecentra

2

Huisartsenkringen

4

Eerstelijnszones

3

CAW

1

Drughulpverlening

2

Geïnterneerden

1

Cliënt/patiënten (vertegenwoordiging)

4

Familie (vertegenwoordiging)

2

Aangevuld met netwerkcoördinator

1

TOTAAL

35

Stuurgroep - zorgprogramma’s
Netwerkcomité

Dagelijks bestuur

Stuurgroep
vroegdetectie /
laagdrempelige
toegang /
toeleiding

Stuurgroep
acute zorg en
crisiszorg

Stuurgroep
behandelen
/revalideren

Stuurgroep
langdurige
behandeling /
begeleiding

Reflectiegroep
Alle geïnteresseerde partners en actoren

Stuurgroep
deskundigheidsbevordering /
kennisdeling

Opdracht stuurgroep
De stuurgroep is een coördinerend orgaan dat rond een
bepaald programma, project of thema de verschillende
werkgroepen en hun taken op elkaar afstemt.
De stuurgroep coördineert, begeleidt, stuurt, organiseert en
geeft leiding aan de nieuwe activiteiten of de nieuwe
situatie.
Een stuurgroep is een permanent orgaan. De opdracht kan
wijzigen of de stuurgroep kan opgeheven worden indien
blijkt uit de missie-visie-strategie toets dat dit wenselijk is.
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Zorgprogramma:
deskundigheidsbevordering - kennisdeling
Netwerkcomité

Dagelijks bestuur

Stuurgroep
vroegdetectie /
laagdrempelige
toegang /
toeleiding

Stuurgroep
acute zorg en
crisiszorg

Stuurgroep
behandelen
/revalideren

Stuurgroep
langdurige
behandeling /
begeleiding

Stuurgroep
deskundigheidsbevordering /
kennisdeling

Werking
Pijler 3

Werking
Pijler 1

Reflectiegroep
Alle geïnteresseerde partners en actoren

Werking
Pijler 2

Zorgprogramma:
deskundigheidsbevordering – kennisdeling
= SURPLUS² (PritLink)
Surplus² zet in op deskundigheidsbevordering in
geestelijke gezondheid voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens
omgeving enerzijds en voor professionele
zorgverleners anderzijds.
We bieden een samenwerkingsplatform dat
vorming, ambulant groepsaanbod en
herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.
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“Werking”: opdracht
Een “werking” is een (sub-)stuurgroep die, binnen een thema
waarover een stuurgroep bevoegdheid heeft, een bepaald
subthema of onderdeel coördineert, begeleidt, organiseert.
Een “werking” ressorteert dus steeds onder een stuurgroep en
geeft mee uitvoering aan de opdracht van de stuurgroep door een
bepaald onderdeel te coördineren. Een werking heeft steeds een
vertegenwoordiger in de stuurgroep. Dit kan een roterend
mandaat zijn van één van de leden van de werking.
Een “werking” is tevens een permanent orgaan. De opdracht kan
wijzigen of de werking kan opgeheven worden indien blijkt uit de
missie-visie-strategie toets dat dit wenselijk is.
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Werking - Pijler 1
Vorming en informatiemomenten
 We zetten in op deskundigheidsbevordering van en voor
hulpverleners uit de regio: opzetten van vorming en
opleidingen, op basis van gesignaleerde noden m.b.t.
geestelijke gezondheid.
 We zitten in op laagdrempelige informatieve bijeenkomsten op
rond geestelijke gezondheid voor een ruimer publiek. Meestal
vormen deze informatieve bijeenkomsten een laagdrempelige
opstap naar de twee andere pijlers binnen Surplus².
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Werking - Pijler 2
Groepstrainingen en -therapieën
 Persoonlijke groei wordt onder leiding van een
deskundige bevorderd en bewerkstelligd door actief, in
relatief kleine groepen, rond een thema te werken.
 Transdiagnostische processen & evidence-based
onderbouw.
 Het programma vervangt geen lopende behandeling, kan
aanvullend zijn op een lopende behandeling of een
vervolg erop.
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Werking - Pijler 3
HerstelAcademie en
herstelondersteunende activiteiten
De HerstelAcademie organiseert cursussen rond herstel, in
coproductie tussen ervaringsdeskundigen in geestelijke
gezondheid en professionelen, voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid en betrokkenen uit hun omgeving met als doel:
 Cursisten stimuleren om hun talenten en krachten ( opnieuw)
te herkennen en te gebruiken
 Mensen bijstaan in het ontdekken van mogelijkheden en
leren van vaardigheden
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Werking - Pijler 3
HerstelAcademie en
herstelondersteunende activiteiten
 Te vertrekken vanuit de ambities van de mensen zelf
 Een model van coaching ondersteunt mensen om hun
eigen doelen en oplossingen na te streven en zo expert
te worden in zelfmanagement.
 Vanuit hun persoonlijke ontwikkeling kunnen cursisten
aan de HerstelAcademie, verder groeien om hun
ervaring in te zetten als “belevingsgerichte expert”
binnen een cursus.
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Dagelijks bestuur
Netwerkcomité

Dagelijks bestuur
Operationele doelstellingen op basis van visie/strategie
Dagelijks beheer
Afstemming tussen stuurgroepen

Stuurgroep

Stuurgroep

Stuurgroep

Stuurgroep

Reflectiegroep
Alle geïnteresseerde partners en actoren

Stuurgroep

Dagelijks bestuur
OPDRACHT EN BESLISSINGSBEVOEGDHEID
 Brugfunctie, centrale verbinding (buffer / filter) tussen Netwerkcomité en
stuurgroep
 Voorbereiding en opvolging van Netwerkcomité, voorbereiden
strategische doelstellingen
 Bewaken, opvolging, afstemming stuurgroepen
 Opstarten ad hoc werkgroepen om bepaalde subthema’s uit te werken
 Dagelijkse leiding: tijdelijk bepaalde stuurgroepen mee aansturen.
 Voortgangsbewaking
 Strategische doelstellingen omzetten naar opdrachten stuurgroep
 Samenstelling stuurgroep: voorstellen uitwerken naar netwerkcomité

Eindverantwoordelijk
Geven van opdrachten en instructies aan stuurgroepen ter uitvoering van de
strategie

Reflectiegroep
Netwerkcomité

Dagelijks bestuur

Stuurgroep

Stuurgroep

Stuurgroep

Stuurgroep

Reflectiegroep
reflecteren en terugkoppeling
Alle geïnteresseerde partners en actoren

Stuurgroep

Reflectiegroep
Opdracht:
 Breed maatschappelijk forum om uit te wisselen over
ontwikkelingen, noden en verwachtingen
vermaatschappelijking geestelijke gezondheid
 Informatie geven aan en krijgen vanuit alle betrokkenen
Bevoegdheid:
Adviserend
Samenstelling:
Alle betrokkenen en geëngageerden uit diverse sectoren
Frequentie:
2 / jaar
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Wil je meewerken aan de uitwerking van
een zorgprogramma?
Wil je meer info over Kwadraat?
kwadraat@netwerkkwadraat.be
http://www.netwerkkwadraat.be/

Visie - kernprincipes

