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IMPLEMENTATIE VAN DE HERVORMING VAN DE 

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN HET MASTERPLAN 

INTERNERING 

OVERZICHT VORMINGSPROGRAMMA 2019 

Netwerken Volwassenen en Trajecten Internering 

 

INLEIDING 

Deze nota biedt een overzicht van de vormingsactiviteiten die vanuit de FOD Volksgezondheid in 2019 voorzien 

worden voor de GGZ-netwerken, doelgroep volwassenen en geïnterneerde personen. Zoals in de voorbije 

jaren, gaat het om een divers geheel van opleidingen, stages, workshops, intervisies, trainingen, studiedagen, 

thematische meetings en informatiemomenten.  

Een aantal vormingen vindt plaats in een open aanbod voor specifieke (bijv. mobiele teams, 

netwerkcoördinatoren,…) of gemengde doelgroepen, maar daarnaast bevat het programma ook luiken die op 

vraag van de netwerken lokaal georganiseerd kunnen worden. In deze nota kan u de mogelijkheden, de 

beschikbare budgetten en de modaliteiten overzichtelijk terugvinden.  

Deze communicatie richt zich tot de netwerkcoördinatoren, aan wie gevraagd wordt om de informatie te 

verspreiden aan alle relevante doelgroepen binnen het netwerk.  

Indien u nog vragen zou hebben of meer informatie zou wensen, aarzel dan niet om contact op te nemen met 

één van de FOD-vormingscoördinatoren: 

 Bart Schepers  E-mail: bart.schepers@fracarita.org  Tel. 0477 78 44 83 

 Stéphanie Natalis E-mail: stephanie.natalis@gezondheid.belgie.be Tel. 0497 47 07 65 

 Marie-Ange Gilkens E-mail : marie-ange.gilkens@gezondheid.belgie.be Tel. 02 524 77 31 
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Vorming 
 

Planning Procedure Experten 

Psychosociale rehabilitatie en 
herstelondersteuning (zie 1., 
p.3) 
 

Budget in schijven van €15.500  

Lokale vorming – initiatief door netwerk 

Aanvraag bij FOD Volksgezondheid : 

� Budget 

� Vormingsplan 

RINO 

LUCAS 

Rehabilitatie ‘92 

… 

Lokale support 
‘Samenwerken in 
Netwerkverband’ (zie 2., p. 5) 

2 dagen/jaar Aanvraag bij FOD 

Volksgezondheid.  

Mark Leys 

Chris Sels 

Geert Van 

Hootegem 

Fred. Schoenaers 

… 

Opleidingsreeks 
‘Governance, design en 
strategisch management van 
netwerken in de GGZ’ (zie 3., 
p. 6) 

8 – 10 dagen/reeks 

van 9.30 tot 16.30 uur 

opstart september – 

oktober 2019 

Communicatie door FOD 

VVVL 

Kandidaturen in maart/april 

2019 

 

Raf De Rycke 

Mark Leys 

Chris Sels 

Geert Van 

Hootegem 

… 

Netwerkcoördinatoren (zie 4., p. 7) 

Basisvorming  Aanvraag bij FOD VVVL  

Intervisies 4 tot 5 sessies /jaar  Te bepalen 

Procesmanagement 2 dagen Communicatie door FOD 

VVVL 

Hans De Bruijn 

Mobiele teams (zie 5.,  p.8) 

Thematische ontmoetingen Twee tot drie 

sessies/jaar 

Van 10.00 tot 16.00 

uur 

Uitnodiging door FOD VVVL Divers 

Intervisie 4 tot 5 sessies/jaar   

Stages et lokale support  FOD VVVL 

Communicatie per mail 

 

LUS-vorming Basisvorming 4 teams 

2019 

Opvolging/supervisie 4 

teams 

FOD VVVL 

Communicatie per mail 

LUS vzw 

Suicide mobiele crisisteams  Organisatie lokaal 

Budget €1.500  

Aanvraag bij FOD VVVL met 

vormingsvoorstel/offerte 

 

 

 

Participatie ziekenhuizen (zie 
6., p 11) 

6 dagen Aanvraag bij FOD VVVL Federaal 

participatieproject 

Similes 

Uilenspiegel 

Zorgcoördinatie en 
handelingsplan (zie 7., p.12) 

Budget in schijven van €15.500  

Lokale vorming – initiatief door netwerk 

Aanvraag bij FOD Volksgezondheid : 

� Budget 

� Vormingsplan 

 

Trajecten internering (zie 8 ., p. 13) 

Flexibel vormingsbudget  Budget van €3.500 in 2019 

Aanvragen bij FOD VVVL 

 

Herstel en internering 1 dag 

Mei-juni 2019 

Communicatie door FOD 

VVVL 

Gerard Drennan 

Studiedag ‘Eerstelijnspsychologische zorg: de rol van de eerstelijnspsycholoog’ (zie 9., p. 14) 
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1. PSYCHOSOCIALE REHABILITATIE EN HERSTELONDERSTEUNING 

1.1 INHOUD 

Dit vormingsluik betreft de voortzetting en opstart van respectievelijk de tweede en derde fase van de 

vormingstrajecten rond rehabilitatie en herstel. De doelstelling van dit luik betreft zoals voorheen het 

versterken van praktijkgerichte competenties rond rehabilitatie- en herstelgericht werken, bijvoorbeeld via 

implementatie van SRH- of IRB-methodieken. Ook ondersteuning bij het ontwikkelen van een netwerkvisie en –

strategie op vlak van deze thema’s maakt hier deel van uit.     

Deze vormingstrajecten worden lokaal en op eigen initiatief van de netwerken georganiseerd, maar uiteraard 

met volledige financiering door de FOD Volksgezondheid.   

Een eerste fase, die liep van 2012 tot en met 2014, bestond uit diverse vormingsinitiatieven zoals studiedagen, 

workshops en praktijktrainingen. Het zwaartepunt lag echter op praktijkgerichte training van teams en 

zorgverleners op het terrein.    

Eind 2015 werd het vervolg aangekondigd, waarbij netwerken opnieuw de mogelijkheid kregen om verder in te 

zetten op deze thema’s in samenwerking met een vormingspromotor naar keuze. De deelnemende 

promotoren bleven ongewijzigd aan Nederlandstalige zijde: RINO, Rehabilitatie ’92 en LUCAS. Aan Franstalige 

zijde werd een samenwerking aangegaan met ‘le STICS’, het ‘IEFC (Institut Européen pour la Formation 

Continue)’ en Socrate Formation. Met deze promotoren heeft de FOD Volksgezondheid afspraken gemaakt 

over de inhoud van de programma’s, de praktisch-organisatorische en financiële zaken, waardoor een 

versnelde goedkeuringsprocedure mogelijk is.    

Het is mogelijk om binnen dit vormingsluik zélf vormingspartners en -programma’s, alsook specifieke thema’s, 

voor te stellen. Op die manier kan beter ingespeeld worden op eventuele lokale noden of verwachtingen. In 

het algemeen kan gesteld worden dat alle vormingsactiviteiten die bijdragen tot herstelondersteuning en/of 

herstelondersteunende zorg in aanmerking komen.   

 

1.2 DOELSTELLING 

• Versterken van competenties op vlak van rehabilitatie- en herstelgericht werken, bijvoorbeeld via 

implementatie van IRB- of SRH-methodieken. 

• Het ontwikkelen van een netwerkvisie en –strategie op dit vlak.    

• Ondersteunen van lokale initiatieven op vlak van herstelondersteuning (waarbij vorming, expertise-

uitwisseling en kennisdeling een hoofdcomponent is).   

 

1.2 BUDGET EN MIDDELEN 

Binnen dit vormingsluik worden budgettaire schijven van €15.500 ter beschikking gesteld van de netwerken. 

Als een schijf is opgebruikt en de inzet van de middelen positief werd beoordeeld door de FOD 

Volksgezondheid, kan een volgende schijf worden toegekend. Dit laat de netwerken toe om op een geleidelijke 

manier de competenties uit te breiden over verschillende partners van het netwerk.   
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Een stand van zaken op vlak het beschikbare budget op een gegeven moment in de tijd, kan steeds opgevraagd 

worden bij de vormingscoördinatoren de FOD Volksgezondheid.  

 

1.3 AANVRAAGPROCEDURE  

Om de vormingsmiddelen in te zetten dient men aanvraag via e-mail te richten aan de 

vormingsverantwoordelijke(n) van de FOD Volksgezondheid (zie pagina 1 voor de contactgegevens). Aangezien 

de middelen aan het netwerk worden toegekend, is het noodzakelijk dat de netwerkcoördinatie de aanvraag 

doet of in copy meeleest. Het netwerk beslist immers op welke manier en voor welke partners het de 

vormingsmiddelen wil inzetten, bij voorkeur vanuit een visie op middellange termijn.   

De aanvraag dient volgende informatie te bevatten: 

- specificatie van de vorming(en)
1
 (bijv. SRH basisvorming van RINO,…); 

- specificatie van de doelgroep(en); 

- specificatie van de periode waarin men de vorming wenst te organiseren; 

- visie van het netwerk over het vormingstraject waarbinnen verbreding, verdieping en borging van de 

ontwikkeld competenties  een plaats krijgen.  

Er wordt dus verwacht dat het aanvragend netwerk nagedacht heeft over een vormingstraject waarin volgende 

aspecten worden meegenomen: 

- Verdieping: Hoe ervoor zorgen dat opgeleide medewerkers hun nieuwe kennis en nieuwe 

vaardigheden in diepte kunnen ontwikkelen? Hoe ervoor zorgen dat theorie in praktijk gebracht wordt en er 

een lerend klimaat ontstaat op weg naar een hoger expertiseniveau? Voorbeeld van verdieping: opleiding van 

coaches/experten die aan methodische werkbegeleiding doen.  

- Verbreding: Om voldoende impact te hebben, is het nodig dat voldoende personen/teams opgeleid 

zijn in de juiste methodiek, op het juiste niveau en bij de juiste netwerkpartner. Rehabilitatie wordt daarbij niet 

zomaar als een verzameling methodieken beschouwd maar vooral ook als een bewuste strategie in de 

begeleiding en behandeling. Dit impliceert een belangrijke beleidsbetrokkenheid binnen het netwerk. 

Voorbeeld van verbreding: nieuwe basisvorming SRH (systematisch rehabilitatiegericht handelen) of IRB 

(individuele rehabilitatiebenadering). 

- Verankering: Hoe ervoor zorgen dat de kennis en kunde beschikbaar blijft in het netwerk en niet 

dreigt uit te doven door ontoegankelijkheid van (vaak dure) opleidingen? Hoe ervoor zorgen dat netwerken 

zullen kunnen terugvallen op eigen middelen en mensen? Voorbeeld verankering: opleiding van één of twee 

docenten die aan een gunstig tarief opleiding kan geven vanuit een netwerklicentie.   

De deelnemende opleidingspromotoren kunnen ondersteuning leveren bij de concrete uitwerking van deze 

aspecten. Immers, ‘oplossingen’ hiervoor zijn soms reeds geïntegreerd in hun aanbod (bijvoorbeeld in de vorm 

van coach-, docent- of train-de-trainer-opleidingen, al dan niet aangevuld met intervisie). Het opleiden van 

experten en coaches, die op hun beurt ter beschikking zullen gesteld worden van de netwerkpartners met oog 

op coaching, vorming en implementatie van rehabilitatiemethodieken, wordt gepromoot. 

 

                                                                 
1
 Indien het een andere vormingspartner of opleidingspromotor dan RINO, Rehab ’92, Lucas, IEFC, Socrate 

Formation of le STICS betreft, dan is het wenselijk om een document met meer specifieke informatie te 

bezorgen over inhoud en prijzen.    
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2. LOKALE SUPPORT ‘SAMENWERKEN IN NETWERKVERBAND’ 

2.1 INHOUD  

Elk 107-netwerk kan in de periode 2019 (met uitbreiding naar 2020) rekenen op 2 dagen lokale support op vlak 

van netwerkontwikkeling, -governance en -design, beslissings- en ontwikkelingsprocessen, communicatie, rol 

van de netwerkcoördinator, procesmanagement, enz. De samenkomsten worden door een netwerkexpert 

begeleid waarbij rond actuele thema’s aan de slag wordt gegaan. 

De interactieve en vraag-gestuurde coaching richt zich telkens (afhankelijk van de thema’s) tot welbepaalde 

partners en leden van de netwerkcomités met als doel het verwerven van nieuwe inzichten en het uitwisselen 

van ervaringen over de opbouw, ontwikkeling en het bestuur van netwerken. 

Op dit ogenblik is er een bestaande samenwerking met prof. dr. Mark Leys (V.U.B.), Prepared Mind (prof. dr. 

Geert Van Hootegem (KU Leuven) en mevr. Chris Sels), prof. dr. Sophie Thunus en prof. dr. Frédéric Schoenaers 

(ULG) .  

De 2-daagse wordt lokaal per netwerk georganiseerd. Vooraf is er telkens een halve dag afstemmingsgesprek 

tussen de expert, de netwerkcoördinator en enkele leden van het (strategisch) netwerkcomité over de inhoud, 

het doel, de deelnemers en de verwachtingen van de werkbegeleiding. Op basis hiervan worden dag 1 en dag 2 

concreet ingevuld naar inhoud, methode en deelnemers. 

Het is mogelijk om binnen dit vormingsluik zelf experten voor te stellen. 

 

2.2 AANVRAAGPROCEDURE 

De lokale support kan door de netwerkcoördinator (per e-mail, telefoon,…) worden aangevraagd bij één van de 

FOD vormingscoördinatoren (zie contactgegevens pagina 1) met een korte toelichting van de vraag en een 

voorkeur/keuze van de expert. 

Indien aangewezen zullen de vormingscoördinatoren overleggen met de federale (adjunct-)coördinatoren, 

waarna de goedkeuring wordt gegeven. Vervolgens kan er met oog op concrete planning contact opgenomen 

worden met de experten, hetzij door de netwerken zelf, hetzij via de vormingscoördinatoren. 

 

2.3 BUDGET EN MIDDELEN 

Catering- en expertkosten worden gedragen via het federale vormingsbudget. Cateringkosten kunnen  

ingebracht worden tot €18 per deelnemer per dag. De praktische organisatie (uitnodigingen, reservaties 

zalen,…) ligt in handen van het netwerk.  

Huur voor zalen wordt niet terugbetaald indien deze ter beschikking gesteld worden door een lid van het 

netwerk. Op vlak van zalen en locatie wordt gevraagd dat de netwerkpartners zelf oplossingen zoeken. Als dit 

echt niet mogelijk is, kan in uitzonderlijke gevallen een budget worden toegekend om een zaal te huren. 

Hiervoor dient men steeds in overleg te gaan met de vormingscoördinatoren. 
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3. OPLEIDING STRATEGISCH MANAGEMENT, GOVERNANCE EN DESIGN VAN 

NETWERKEN  

3.1 INHOUD 

Deze opleiding biedt een intensief 10-daags interuniversitair leertraject op vlak van governance, design en 

strategisch management van intersectorale netwerken in de gezondheidszorg. Het doel ervan is om de 

deelnemers (zowel bestuurlijk als operationeel) te versterken in hun competenties en vaardigheden om de 

verdere uitbouw van de netwerken in de geestelijke gezondheidszorg te realiseren en waar mogelijk te 

versnellen. 

De doelgroep bestaat uit leden van de netwerkcomités van de netwerken 107 voor volwassenen en de 

netwerken in het kader van het nieuwe GGZ-beleid voor kinderen en jongeren.  

Elke reeks van de opleiding biedt plaats aan 20 deelnemers. Per netwerk kunnen minimaal 4 en maximaal 5 

personen deelnemen. De deelnemende netwerken worden geselecteerd op basis van hun kandidatuur. Het is 

een vereiste dat de netwerkcoördinatie deelneemt aan de vorming. 

De opleiding bestaat uit basismodule en specifieke modules. Projectwerk maakt deel uit van de reeks. De 

samenstelling van de projectgroepen kan zowel intra- als internetwerk zijn. Er wordt gestreefd naar sterke 

interactie tussen theorie en projecten. Er wordt dus ook simultaan aan beide gewerkt. De projecten worden 

voorgesteld op het einde van de opleiding. 

Inhoudelijke blokken:   

1. Strategie 

2. Netwerkdesign 

3. Governance 

4. Specifieke modules 

5. Terugkommomenten (eventueel open) 

Voorbeeldprogramma tien/elf dagen: 

1. Kick-off door didactisch team en verantwoordelijken FOD 

2. Strategie  

3. Strategie  

4. Projectwerk (cursusbegeleider)  

5. Netwerkdesign macro  

6. Netwerkdesign meso + micro  

7. Governance  

8. Governance + systemen 

9. Integratie Strategie-Structuur (operationeel en bestuurlijk)-Systemen  

10. Keuze uit Modules 

11. Keuze uit Modules 

12. Voorbeelden modules 

i. Lean 

ii. Leiderschap 

iii. HRM 

iv. Financiële module 

v. Arbeidswetgeving 

vi. Ethiek 

vii. GGZ-wetgeving en –beleid 

viii. Open space 
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ix. … 

3.2 DOCENTEN 

Nederlandstalig: Raf De Rycke, Mark Leys (VUB), Geert Van Hootegem (KU Leuven) 

Franstalig: Sophie Thunus (ULg), Frédéric Schoenaers (ULg) en Mark Leys (VUB) 

 

3.3 INSCHRIJVING 

In 2019 zal één Nederlandstalige reeks van start gaan in september 2019 (mits voldoende kandidaten). Een 

oproep tot inschrijving met meer specifieke communicatie naar de netwerkcoördinaties zal nog volgen in de 

loop van april/mei 2019. 

Gelet op het beperkt aantal plaatsen, zal er van de netwerken een gemotiveerde kandidaatstelling gevraagd 

worden.    

 

4. VORMING EN INTERVISIE VOOR NETWERKCOÖRDINATOREN 

4.1 HERHALING VAN BASISVORMINGEN 

Het vormingsprogramma voor netwerkcoördinatoren bestond van 2010 tot en met 2018 onder andere uit 

volgende thema’s: 

- Strategische plannen 

- Projectmanagement 

- Onderhandelen 

- Samenwerken in netwerkverband  

- Geïntegreerde zorg   

- Procesbegeleiding 

- Leiderschap 

- Vergadertechnieken 

 

Deze en gelijkaardige thema’s kunnen steeds herhaald worden voor nieuwe coördinatoren. Het volstaat om 

hiervoor telefonisch of via mail een aanvraag te doen via de vormingscoördinatoren van FOD (zie 

contactgegevens op pagina 1). Vervolgens wordt bekeken of er voldoende interesse is en of de vorming voor de 

ganse groep wordt ingericht.  

 

Behalve de hierboven genoemde thema’s, kunnen ook andere thema’s worden voorgesteld. Het is ook mogelijk 

voor coördinatoren om individuele vorming en coaching aan te vragen. Deze aanvragen worden samen met de 

federale adjunct-coördinatoren bekeken.  

 

4.2 INTERVISIE NETWERKCOÖRDINATOREN 

De intervisies hebben tot doel om ervaringen, ideeën en praktijken uit te wisselen tussen de deelnemers op 

een gelijk niveau. Daarnaast wordt er specifiek thematisch gewerkt binnen het brede thema ‘netwerken’.  
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De Nederlandstalige intervisiegroep netwerkcoördinatoren volwassenen en internering werd begeleid door 

mevr. Rita L’Enfant. Gelet op haar pensioen in 2019 wordt een nieuwe intervisor gezocht. Er zijn 4 tot 6 

samenkomsten per jaar.  

 

4.3 TWEEDAAGSE VORMING STRATEGISCH MANAGEMENT EN PROCESBEGELEIDING 

Voor netwerkcoördinatoren volwassenen en internering wordt in 2019 een tweedaagse verdiepende module 

netwerkdesign, strategisch management (van netwerken) en/of procesbegeleiding georganiseerd.  

De specifieke inhoud van de vorming wordt afgesproken tijdens een netwerkcoördinatorenoverleg.  

 

 

5.VORMING EN ONDERSTEUNING VOOR MOBIELE TEAMS 

5.1 THEMATISCHE ONTMOETINGEN 

Thematische ontmoetingen worden georganiseerd voor de mobiele teams crisis en langdurige zorg. Diverse 

thema’s komen aan bod: (be)handelplannen, risico-inschatting, euthanasie, omgaan met middelengebruik, 

afronding, coaching van personeel, teamorganisatie en samenstelling, enzoverder.  

Wisselende deelname aan de thematische ontmoetingen is mogelijk. Het betreft geen vaste groep.   

Meer specifiek worden volgende intervisiegroepen opgestart en/of gecontinueerd in 2019: 

• mobiele teams volwassenen langdurige zorg (NL); 

• mobiele teams volwassenen crisis (NL); 

• schakelteams en mobiele teams internering (NL); 

• schakelteams en mobiele teams internering (FR). 

De ontmoetingsmomenten verlopen thematisch: per intervisie worden twee (tot drie) thema’s vastgelegd 

waarrond praktijken en ervaringen worden uitgewisseld. Per mobiel team kunnen meerdere personen 

deelnemen. Omdat het aantal deelnemers op die manier gemakkelijk oploopt tot 20 à 45, wordt de groep 

verdeeld in kleinere gemengde intervisiegroepen  met plenaire terugkoppeling. 

De sessies verlopen in volledige dagen van 10.00 tot 16.00 uur. 

Afhankelijk van het thema wordt een expert uitgenodigd die het thema tijdens de voormiddag toelicht. 

Namiddag wordt vervolgens ervaringen en praktijken uitgewisseld. 

Vanaf 2019 zullen een aantal groepen een vaste intervisor toegewezen krijgen omdat het voor de FOD-

vormingscoördinatoren niet meer haalbaar is om dit zelf op te nemen gelet op het aantal groepen.   

De doelstelling voor 2019 is dat elke intervisiegroep minimaal 2 en maximaal 3 keer plaatsvindt. 

De uitnodigingen van de intervisies worden rechtstreeks verstuurd naar de contactlijsten van de mobiele 

teams. Echter ook de netwerkcoördinatoren ontvangen de uitnodigingen met de vraag om te controleren of 

alle betrokkenen bij de geadresseerden staan. De vormingscel van FOD beschikt immers niet over up-to-date 

gegevens.    
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5.2 INTERVISIE 

Er worden 2 types intervisiegroepen opgestart: 

- doelgroep-specifiek: de wenselijkheid en de meerwaarde van het werken met een vaste 

intervisiegroep rond vorming kracht bijzetten en faciliteren door het aanreiken van een methodiek en 

van tools die een dergelijke vaste intervisiegroep stimuleert om te werken in de richting van een 

cumulatieve en deelbare bron van ideeën, praktijken, inzichten, en een gecontinueerde 

procesbegeleiding van de vormingsactiviteiten waarbij het systematisch verzamelen van kwalitatieve 

feedback centraal staat; 

- doelgroep-overstijgend: raakvlakken detecteren en in samenwerking met de vormingscoördinator een 

platform uitbouwen voor een doelgroep-overstijgend of gemeenschappelijk luik binnen de vorming 

(feedback-based evidence, local practice based evidence, evidentie en theorie-opbouw). 

In tegenstelling tot de thematische ontmoetingen kennen de intervisiegroepen een vaste samenstelling. Dat is 

nodig om een verdiepend proces op gang te brengen. 

De intervisiegroepen zijn: 

• mobiele teams volwassenen langdurige zorg (NL); 

• mobiele teams volwassenen crisis (NL); 

 

5.3 STAGE EN LOKALE SUPPORT VOOR RECENT OPGESTARTE MOBIELE TEAMS 

VOLWASSENEN 

Het doelpubliek bestaat uit recent opgestarte mobiele GGZ teams voor volwassenen: teams voor volwassenen 

die in 2016 en later zijn opgestart.  

De opstart en ontwikkeling van de nieuwe mobiele teams wordt gefaciliteerd via een mutueel leerproces 

tussen nieuwe en ervaren maar ‘gelijke’ teams. 

Aan de hand van stages en lokale support worden inspirerende ideeën en goede praktijken uitgewisseld op vlak 

van de globale werking van de teams. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: aanmeldingsproces met inclusie- 

en exclusiecriteria, definiëren van de missie en visie, inhoudelijke werking en de toepassing van therapeutische 

modellen, dossierwerking, teamoverleg en communicatie, samenwerken met ziekenhuizen en het bredere 

netwerk, omgaan met risico, etc. 

Het leerproces verloopt via 2 vormen van uitwisseling tussen gelijke teams: 

(1) Stage: elk team kan 2 stagiairs afvaardigen om telkens 2 weken stage te lopen in een ervaren team. Er 

wordt aangemoedigd om 2 verschillende teams te kiezen, maar het is ook mogelijk om de stagiairs 

samen stage te laten lopen in hetzelfde team. Dit laatste kan de uitwisseling bevorderen. De stage 

wordt voorbereid door het team dat de stagiairs op pad stuurt: elk team formuleert tenminste 3 

leervragen die te maken hebben met obstakels, knelpunten of groeivragen die men in het eigen team 

ervaart. Na de stage wordt er telkens een kort verslag geschreven rond de vooraf geformuleerde 

leervragen. Met andere woorden: welke antwoorden heeft de stage gegenereerd op deze vragen?  

(2) Lokale support: elk team kan 2 tot 3 dagen per jaar een expert van een ander team uitnodigen om te 

werken rond vooraf geformuleerde leervragen. Vragen kunnen te maken hebben met 

zorginhoudelijke én –organisatorische aspecten, en specifieke knelpunten die men daarin ervaart. 

Bijvoorbeeld: interventies en therapieën, teamontwikkeling, visieontwikkeling, dossierwerking, 

uitkomstenmonitoring, diversiteit,… 
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Hoe aanvragen? Het mobiel team dat graag een stage en/of lokale support wil organiseren kan de aanvraag 

eenvoudig doen via e-mail naar de vormingscoördinatoren (zie contactgegevens pagina 1). Vervolgens wordt 

het team begeleid in het formuleren van de leervragen en wordt samen naar de juiste stageplaatsen en 

experten gezocht.  

 

Belangrijk: de mobiele teams ontvangen deze informatie niet rechtsreeks. Er wordt dus aan de 

netwerkcoördinatoren gevraagd om de teams en het netwerk goed te informeren. 

  

5.4 VORMING LUS-METHODIEK 

Vzw LUS heeft een jarenlange ervaring als het aankomt op het versterken van het persoonlijke netwerk met en 

rond personen. Deze ervaring werd ook uitgewerkt in een vormingsprogramma naar andere professionals die 

met de methodiek aan de slag willen gaan.  

De LUS- basisvorming omvat volgende delen: 

1. Initiatie (1/2 dag): visie uitleggen, prikkelen, motivatie geven,… 

2. Vorming (2 dagen ): 

a. Inventarisatie (Wie is er al? Vaak zeggen mensen dat er niemand is, maar…); 

b. Analyseren (Wie kan welke rol spelen, welke betekenis,…); 

c. Acties.  

Doorheen het proces wordt geoefend met verschillende methodieken. 

3. Coaching/supervisie met vzw LUS (kan eventueel voor grote groepen). 

Per vormingstraject zijn er maximaal 12 deelnemers, te verdelen over 2 teams. De teamleider wordt verwacht 

om deel te nemen met oog op de implementatie van de methodieken.  

In het najaar 2018 werd de LUS-basisvorming via dit programma reeds door vier mobiele teams langdurige zorg 

(functie ‘2b’) gevolgd. Deze teams kunnen in 2019 rekenen op een supervisiemodule door LUS, met focus op 

implementatie en borging. De supervisieformule bestaat uit 3 teambegeleidingen per jaar.    

In 2019 kunnen opnieuw vier mobiele teams langdurige zorg (functie ‘2b’) een basisopleiding volgen.   

 

5.5 VORMING SUÏCIDE VOOR MOBIELE CRISISTEAMS VOLWASSENEN 

Een uitstekende expertise op het terrein van suïcide is onontbeerlijk voor de mobiel crisisteams: Hoe kan je het 

risico inschatten? Op welke manier kan je het risico best bevragen? Hoe praat je erover? Welke preventieve 

acties kan je ondernemen? Hoe ga je om met personen die een poging ondernomen hebben?  

Om de competenties op vlak van suïcide te versterken, wordt een budget van €1.500 per netwerk uitgetrokken. 

De vorming is lokaal te organiseren.  

Hoe aanvragen? Het crisisteam dat de vorming wenst te organiseren neemt telefonisch of via e-mail contact op 

met de vormingscoördinatie van FOD (contactgegevens: zie pagina 1) en bezorgt een offerte van een 

aanbieder. De offerte wordt door het netwerk of het team zelf opgevraagd. Omdat de middelen per netwerk 

worden toegekend is het belangrijk dat het netwerk akkoord gaat met de uitgaven. Om die reden wordt 

gevraagd dat de netwerkcoördinator op de hoogte is van de organisatie (bijv. door hem in copy te plaatsen bij 

de aanvraag en het doorsturen van de offerte).     
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6. ONDERSTEUNING VAN TRAJECTEN ROND PARTICIPATIEBEVORDERING IN HET 

PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS2 

Vele psychiatrische ziekenhuizen zijn momenteel bezig om, al dan niet in het kader van een accreditatietraject 

of het contract kwaliteit en patiëntveiligheid met de FOD VVVL, participatie te versterken in de eigen 

voorziening. Het toepassen van de principes van gedeelde besluitvorming, trialoog, het uitbouwen van een 

goede familiewerking, het implementeren van tools voor vroegtijdige zorgplanning en het gebruikmaken van 

ervaringsdeskundigheid zijn maar enkele thema’s die daarbij aan bod komen.   

Gelet op de verschillende dimensies van het begrip participatie, betekent het versterken ervan vaak het 

opzetten van een continu en langduriger traject waarbij volgende stappen belangrijk zijn: 

• Het ontwikkelen van een gedragen visie op participatie (keuze van een methodiek om de visie 

participatief te ontwikkelen, organisatie van denkdagen, uitschrijven van de visie,…). 

• Het uittekenen van een veranderings- en implementatietraject (rekening houden met de fasen van 

veranderingsmanagement, keuze van concrete doelstellingen, uittekenen van het projectplan,…). 

• Het uitvoeren en opvolgen van de veranderingen (eventueel gekoppeld aan uitkomst- en 

procesindicatoren). 

• Het evalueren, bijsturen en borgen van de veranderingen (Zijn de doelstellingen bereikt? Zijn er 

aanpassingen nodig?). 

Om een veranderings- en implementatietraject goed op te zetten is er niet alleen nood aan kennis over change 

management maar ook nood aan inhoudelijke ondersteuning en toetsing: Wat zijn goede manieren om 

participatie te versterken? Hoe kan de stem van de patiënt en de familie doorklinken? Hoe houden we rekening 

met de verschillende niveaus in het ziekenhuis (micro, meso)? Hoe werken patiëntentenraden? Wat is de rol 

van ervaringsdeskundigheid? Welke prioriteiten zouden we best moeten leggen?  

Doelstelling 

De doelstelling van het vormingsluik is om psychiatrische ziekenhuizen die hun werking op dit vlak willen 

versterken te ondersteunen met inhoudelijke kennis en ervaring. Op verschillende momenten in het traject is 

deze kennis en ervaring relevant, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering en opvolging.  

De ondersteuning die hierbij geleverd wordt door het participatieproject kan verschillende vormen aannemen: 

• Deelname aan voorbereidende overlegmomenten; 

• Ondersteuning bij het opzetten van denk- of reflectiedagen; 

• Inhoudelijke ondersteuning bij het uittekenen van een implementatietraject en keuzen van de 

doelstellingen; 

• Het aanleveren van teksten en documenten; 

• Het geven van adviezen en feedback op interne visiedocumenten of projectplannen; 

• Het verzorgen van vorming aan medewerkers, patiënten en/of familie; 

                                                                 
2
 Dit luik betreft de doelgroep psychiatrische ziekenhuizen (PZ) alsook de psychiatrische afdelingen in een 

algemeen ziekenhuis (PAAZ). 
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Het delen van de aanwezige kennis en ervaring binnen het participatieproject ter ondersteuning van concrete 

veranderingstrajecten op het terrein, kan voor verschillende partijen een belangrijke meerwaarde zijn: 

• Het ontwikkelen en delen van goede praktijken en kennis komt tegemoet aan de opdracht van het 

participatieproject en de inspanningen worden op een effectieve en praktijkrelevante manier ingezet. 

• Patiënten, families en medewerkers ervaren een betere participatie waardoor de tevredenheid 

toeneemt en de therapeutische relatie verbetert. 

• Het ziekenhuis wordt versterkt in het strategisch en operationeel beleid, en levert steeds meer 

kwaliteit. 

 

Verdeling van de beschikbare middelen 

Voor 2019 is begroot dat een 8-tal ziekenhuizen kunnen rekenen op telkens 6 werkdagen voor het 

participatieproject.  

Hoe aanvragen? 

Ziekenhuizen die gebruik willen maken van deze ondersteuning doen een gemotiveerde aanvraag bij de 

vormingsverantwoordelijken van de FOD Volksgezondheid (zie pagina 1.). Volgende voorwaarden zijn 

belangrijk bij de toekenning van de middelen: 

- Het ziekenhuis heeft een veranderings- of implementatieproject opgestart, of is dit van plan; 

- Zuivere vormingsvragen worden niet weerhouden. De ondersteuning moet plaatsvinden binnen een 

planmatig en veranderingsgericht kader (cf. principes van change management, PDCA,…);   

- De ondersteuning van het participatieproject is inhoudelijk en niet procesmatig. 

In de aanvraag wordt minimaal volgende informatie opgenomen: 

- Algemene omschrijving van de ondersteuningsvraag (kader, context en doelstelling); 

- Omschrijving van het type en de verwachte hoeveelheid ondersteuningsactiviteiten (coaching, 

consulting, advisering, vorming,…). 

Mogelijk zal bijkomende informatie gevraagd worden indien dat wenselijk of nodig geacht wordt. 

Omdat de middelen per netwerk worden toegekend, is het noodzakelijk dat het netwerk akkoord gaat met de 

aanvraag. Om die reden wordt gevraagd dat de netwerkcoördinator steeds mee betrokken wordt in de 

aanvraag. 

 

7. ZORGCOÖRDINATIE EN HANDELINGSPLAN 

7.1 KADER EN DOELSTELLING 

De brede toepassing van intersectorale (zorg)coördinatie en handelingsplannen om afspraken te maken over 

wie welke acties zal ondernemen met welke doelstellingen, en dit alles in een participatief kader, vereist 

vorming voor de terreinmedewerkers en de casemanagers. In de context van de nationale GGZ-hervorming is 

het belang van intersectorale afstemming moeilijk te overschatten. 
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Met dit vormingsluik worden netwerken ondersteund die verbeterprojecten opzetten rond het gebruik van 

handelingsplannen. De ondersteuning betreft voornamelijk het beschikbaar stellen van vorming en opleiding, 

maar daarnaast kan een gedeelte van de middelen dienen voor de implementatie en borging.   

De doelgroep voor dit vormingsluik zijn de netwerken volwassenen met uitbreiding van de sector internering. 

 

7.2 BUDGET EN BUDGETRAMING  

De financiële kostenregeling is analoog aan het luik herstel & rehabilitatie (zie 1.). Dit betekent dat er 

(successieve) schijven van €15.000 worden toegewezen aan het netwerk. Hoewel het budget voor 75% naar 

vorming dient te gaan, kan projectondersteuning om de implementatie te verzekeren mee in het pakket zitten.  

De middelen voor het luik rehabilitatie en herstel (zie 3.) kunnen niet gecumuleerd worden met de middelen 

voor zorgcoördinatie en handelingsplan.  

 

8. INTERNERING 

8.1 FLEXIBEL VORMINGSBUDGET 

Per Hof van Beroep wordt €3.500 flexibel vormingsbudget toegewezen voor de opleiding en supervisie van de 

schakelteams en de gespecialiseerde forensische mobiele eenheden.  

Om gebruik te kunnen van maken van het budget moet de vormingsactiviteit binnen volgend kader vallen: 

- Het betreft een ‘in company’ vorming, training of supervisie voor de teams; 

- De aanvraag wordt gevalideerd door het netwerk; 

- De netwerkcoördinator internering doet de vormingsaanvraag bij de vormingsverantwoordelijken 

van de FOD; 

- Deelname aan nationale of internationale congressen kan niet vergoed worden via deze 

middelen. 

 

8.2 HERSTEL EN INTERNERING  

Er wordt een studiedag georganiseerd over herstel in de forensisch-psychiatrische zorg met Dr. Gerard 

Drennan.  

Het doelpubliek zijn medewerkers van zowel de residentiële behandeleenheden (psychiatrische ziekenhuizen 

en FPC) als van de mobiele teams en schakelteams. 

Er wordt een NL- en een FR-dag voorzien, met 60 tot 100 deelnemers per dag.  

De datum ligt nog niet vast, maar de dagen worden georganiseerd tussen mei en november 2019. 
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8.3 HOE AANVRAGEN? 

Een vorming aanvragen kan via de netwerkcoördinator internering. De meest eenvoudige weg is om een e-mail 

te sturen naar de vormingsverantwoordelijken van de FOD (zie eerste pagina), met vermelding van volgende 

gegevens: 

- Korte beschrijving van vorming (inhoud + doelstellingen) 

- Doelgroep 

- Kostprijs  

- Praktische organisatie  

 

Vervolgens kunnen onmiddellijk afspraken gemaakt worden over de wijze van betalen. In de meeste gevallen 

zal de FOD Volksgezondheid de vormingsinstantie rechtstreeks kunnen vergoeden.      

Het budget wordt beheerd door de FOD Volksgezondheid en wordt dus niet doorgestort naar het netwerk. 

Indien de middelen niet zijn gebruikt in 2019, zullen ze worden overgedragen naar 2020.   

 

9. STUDIEDAG ‘EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG: DE ROL VAN DE 

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG’ 

9.1 INHOUD 

Begin 2019 lanceert de overhead de projecten ‘eerstelijnspsychologische zorg’, ingebed in de 107-netwerken 

voor volwassenen. In navolging van de pilootprojecten ‘eerstelijnspsycholoog’ kan dit beschouwd worden als 

een belangrijke volgende stap in het verbeteren van de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van 

psychologische zorg. 

Naast de beleidsmatige en formele kaders op vlak van implementatie, is het belangrijk om stil te staan bij de 

concrete praktijk van de eerstelijnspsychologische zorg en de plaats ervan in het volledige  

gezondheidszorgsysteem. Wat is de identiteit van de eerstelijnspsychologische zorg? Wat werkt en wat werkt 

niet? Zijn onze psychologen en orthopedagogen voldoende voorbereid? Zijn er lessen die we kunnen trekken 

uit bestaande ervaringen in binnen-  en buitenland? Hoe zien we de samenwerking met andere 

zorgprofessionals? Op welke manier komt dit tegemoet aan de noden en verwachten van de patient? 

Om de diverse vragen, thema’s en perspectieven van de ‘eerstelijnspsychologische zorg’ grondig uit te diepen, 

zal de FOD Volksgezondheid in het najaar 2019 een studiedag organiseren waarbij experten uit binnen- én 

buitenland aan het woord worden gelaten. 

De doelstellingen van de studiedag zijn: 

• inspireren aan de hand van kaders, modellen en praktijken uit binnen- en buitenland; 

• samenbrengen van de huidige expertise in België; 

• kennis vergroten over effecten en wetenschappelijke resultaten van eerstelijnspsychologische zorg; 

• stimuleren tot kritische reflectie over het thema; 

• informeren over het kader en de doelstellingen; 

• contacten en netwerk uitbouwen. 

De datum ligt nog niet vast.  
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9.2 KOSTEN 

De studiedag is gratis voor de deelnemers. Op tijd inschrijven is de boodschap want het aantal plaatsen zal 

beperkt zijn.  
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