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Op 16 december 2016 werd een 
Teambuildingdag « Reis door Silvanië »
georganiseerd voor alle kaderleden, 
hoofdverpleegkundigen en adjunct-
hoofdverpleegkundigen van Silva medical.
 

Teambuilding voor alle kaderleden 
en hoofdverpleegkundigen en adjunct-
hoofdverpleeg kundigen van Silva medical

Deze eerste ontmoetingsdag had tot doel kennis te maken 
met elkaar, de band en de samenwerking sterker te maken, 
om onze expertise over managementsbeleid te verruimen en 
om een strategisch plan 2017-2018 over het verpleegkundig 
departement voor te stellen.
 
De organisatie van deze dag werd op touw gezet door het 
team van adjuncten van de directie en kaderleden, in 
samenwerking met een organisatie gespecialiseerd in 
coaching.
In een gemoedelijke en ontspannen sfeer  werden alle 
vooropgestelde doelstellingen bereikt dankzij de aktieve 
deelname van alle aanwezige medewerkers.
 
Om deze eenheid Silva medical in stand te blijven houden, 
zal deze teambuilding elk jaar herhaald worden.
 
Hieronder vindt u de voorstelling van het strategisch plan die 
op elke site zal toegelicht  worden vanaf begin 2017.  

Nathalie Laridant
 Algemeen directrice verpleegkundig departement

PERMANENTE DOELSTELLINGEN
LEADERSHIP

    ▷ Gemeenschappelijk beleid binnen Silva medical met  
 aandacht voor de specifieke cultuur van elke site. 

 ▷ Een « sterke » cohesie handhaven binnen het   
 departement Nursing. 

 ▷ Visie en missie als basis voor een doelgericht en   
 participatief management.

 ▷ Ondersteuning van het lokale management.
 ▷ Dichtbij de zorgteams en de realiteit van het terrein staan. 
 ▷ Uitwisseling van ervaringen en van expertise aanmoedigen.

PERSONEELSBEHEER EN HR
▷ Een gecontroleerde en geoptimaliseerde opvolging garanderen 

van het personeelsbeleid met aandacht voor het wettelijk kader. 
▷ Personeelsbeleid met aandacht voor de “’menselijke” factor in 

functie van de organisatie van de verpleegeenheden (sectoren)
▷ Opvolging en begeleiding van de werknemers optimaliseren.
▷ De opdrachten en taken voor alle personeelsleden 
 herdefiniëren. 
▷ Ervoor aandachtig zijn dat elkeen zich kan ontwikkelen binnen 

zijn beroepsactiviteit. 
▷ Optimaliseren van de planning van de beschikbare middelen in 

functie van de organisatie van de taken : verlof, balansen, mobiele 
ploeg, opvolging dashboards.

KWALITEIT VAN DE ZORG EN EFFICIËNTIE
▷ De identiteit van de beroepsbeoefenaars valoriseren, met respect 

voor de eigenheid binnen het vakgebied. 
▷ Streven naar beroepsexpertise in de verschillende actiegebieden 

van Silva medical, revalidatie, psychiatrie, psychogeriatrie, 
 palliatieve zorg en geriatrie. 
▷ Voor elke patiënt het respect van de waarden van Silva medical 

waarborgen 
▷ Optimalisatie van de kwaliteit van de zorgen teneinde deze 
 voortdurend te laten evolueren in functie van de nieuwe 
 verworvendheden en nieuwe expertise
▷ Voldoen aan de wettelijke bepalingen. 

 WETTELIJK KADER EERBIEDIGEN
▷ Voldoen aan de wettelijke voorschriften op alle vlakken die 
 enigzins te maken hebben met het verpleegkundig departement. 
▷ Erop toezien dat aan de wettelijke verplichtingen in het kader van 

de erkenning voldaan wordt.

BUDGETBEHEER
▷ Een nauwkeurige en optimale controle en opvolging van alle 

budgetten
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CLINIQUE DU BOIS DE LA PIERRE
–  Optimalisering van de mobiele ploeg en het team ziekenvervoer 
–  Versterking van hulp tussen de verschillende dienst
–  Optimalisering van pijnbestrijding 

SCHEUTBOS
 – Optimalisering van de opname van demente patiënten en   

 uitwerking van een referentiesysteem voor het aannemen van   
 professioneel gedrag t.o.v. dit type patiënten en hun begeleiders. 
–  Optimalisering van de communicatie bij briefings   
–  Opstellen van procedure  REA
–  Optimalisering van notities in het dossier 
–  Opening Geriatrisch Dagziekenhuis
–  Optimalisering van de polikliniek

 SCHEUTBOS ROB/RVT
–  Renovatieproject op de sektoren
–  Optimalisering van de ergolokalen 
–  Optimalisering van het gebruik van het systeem Gerrac
–  Investeren in een performant oproepsysteem voor    
 verpleegkundigen 

SCHEUTBOS Ziekenhuis
–  Opvolging van HH op de sektoren, invoering van referentiefunctie.

CLINIQUE DE LA FORÊT DE SOIGNES
–  Opstellen van een planning voor continue vorming over  omgaan  
 het agressie door fysieke controle en beheersing  
–  Oprichten van werkgroep en overleg over agressiebeleid en fixatie  
–  Verderzetting van de implementatie van een PERMANENTE

  referentieverpleegkundige (fase3) 

WETTELIJK KADER EERBIEDIGEN

ALGEMENE OBJECTIEVEN VOOR DE 3 SITES 
Opvolging van de hervorming van het K.B. 78 + structurele hervorming 
van de opleiding verpleegkunde  

CLINIQUE DE LA FORÊT DE SOIGNES
–  Project 107
–  Project geïnterneerden
–  Bouwen test appartement  (2017)
–  Evaluatie van het team voor overname geïnterneerden  (2017)
–  Update van het referentiekader van procedure  B2

SCHEUTBOS
–  Naleving van de encodage DI MZG 
 

BUDGETBEHEER

ALGEMENE OBJECTIEVEN VOOR DE 3 SITES 
Naleving van de budgettering 

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN 2017-2018

LEADERSHIP

ALGEMENE OBJECTIEVEN VOOR DE 3 SITES 
–  Omzetten van de waarden van Silva medical in persoonlijke en 

professionele benadering 
–  Uitwerking van het ontwerp voor het bepalen van het institutioneel 

project in functie van de medische specificiteiten 
–  Uitwerking van een gemeenschappelijk arbeidsreglement  

SCHEUTBOS
– Ontwikkelen van een planning voor de vorming van omkaderende
 functies.
– Optimalisering van de communicatie « TOP-DOWN » 

CLINIQUE DE LA FORÊT DE SOIGNES
Optimalisering van de samenhang tussen de verschillende eenheden

PERSONEELSBEHEER EN HR

ALGEMENE OBJECTIEVEN VOOR DE 3 SITES 
– Aanzet tot een denkproces over de professionele identiteit van de 

verpleegkundige en verzorgenden, tewerkgesteld in de revalidatie, 
psychiatrie, palliatieve zorg, geriatrie en psychogeriatrie  

– Gemeenschappelijk gebruik van de functieprofielen voor alle 
personen binnen het verpleegkundig departement.  

– Systematiseren van het opvolgingsbeleid via « Evaluaties » 1x/jaar

  CLINIQUE DU BOIS DE LA PIERRE - CLINIQUE DE LA FORÊT DE 
SOIGNES

 – Invoering van een evaluatie-instrument op 360° voor de   
 verantwoordelijken

 SCHEUTBOS ROB/RVT en ziekenhuis 
 – Optimalisering van de bijscholingen 
 – Optimalisering van de functie  ICANE en opstellen van een   

 onthaal project en opvolging van de nieuw aangeworven   
 personeelsleden en studenten + eindevaluatie

 – Optimalisering  van een vormingsplanning 

 SCHEUTBOS
 – Oprichten van een mobiele palliatieve ploeg (ziekenhuis)

 SCHEUTBOS RU/RVT
 – Integratieproces van het paramedisch personeel in het beheer   

KWALITEIT VAN DE ZORG EN  EFFICIËNTIE

ALGEMENE OBJECTIEVEN VOOR DE 3 SITES 
– Samenstellen van een werkgroep voor het optimaliseren van het 

intranet 
GPD :   – reorganisatie van de stuureenheid

  – Oprichten van een werkgroep binnen het team ADDI   
     teneinde  

  het gebruik van het GPD te optimaliseren 
  – CFS : Implementatie van  drugs++
  – SCH – CFS : voorbereiding tot implementatie

– Begeleiding van de palliatieve teams, uitwerken van een 
institutioneel palliatief project 

– Herevaluatie van de referentiepersonen op elke site 
– Campagne Handhygiëne
– Optimalisering van de aanpak van valincidenten


