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Inleiding 

Anno 2016 zijn er wezenlijke verschuivingen gebeurd in de leidinggevende structuur van 

PVT Lorkenstraat. Het kernteam1 is vernieuwd en is als volgt samengesteld: 

 Karline Vermeulen, coördinator 

 Dr. De Smul Caroline, afdelingspsychiater 

 Isabelle De Wispeleir en Wouter Demarest, afdelingshoofden 

In het PVT worden we ook meer en meer geconfronteerd met evoluties in het 

zorglandschap in Vlaanderen waarbij onder meer de residentiële langdurige chronische 

zorg onder druk komt te staan. 

Anders gesteld staat de sector ‘Gezondheid en welzijn’ voor de uitdaging om voor de groep 

van patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA-patiënt) begeleiding en 

woonomgevingen te creëren waarbij zorg op maat geboden wordt op een kwalitatieve en 

financieel haalbare wijze. Naast het huidige PVT aanbod zal dus naar de toekomst toe een 

woonaanbod ontstaan in samenwerking met partners uit de private en sociale 

woningmarkten. Via samenwerking met instanties die op flexibele en deskundige wijze 

zorg aan huis kunnen aanbieden ontstaan dan alternatieven voor huidige PVT-bewoners. 

Bijkomend dienen we in te zetten op een verdere goede samenwerking met de 

ziekenhuisafdelingen. Een verder expliciteren van de modaliteiten van begeleiden en 

behandelen aan beide zijden dringt zich op door toenemende druk op de residentiële zorg. 

Rekening houdende hiermee investeert het kernteam tijd en energie om info te 

verzamelen en contacten te leggen, niet in het minst ook bij eigen bewoners en 

medewerkers, zodat we met een degelijk uitgewerkt beleidsplan blijvend inspelen op de 

evoluties en daarbij gestelde uitdagingen. Dit beleidsplan is bijgevolg geen startpunt maar 

eerder een resultaat van dialoog over alle beïnvloedende partijen heen. Ook wil het 

Kernteam in dit beleidsplan de intentie vooropzetten dit ook in de toekomst zo verder te 

willen aanpakken. 

  

                                                
1 Leidinggevend kader, voorheen Stuurgroep Interdisciplinair Team (SIT) 
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1. OPDRACHT 

1.1. Algemeen 

[in opmaak voor PC Dr. Guislain] 

1.2. Specifiek 

PVT Lorkenstraat richt zich naar personen met een ernstig psychiatrische aandoening 

(EPA) die in aanmerking komen voor een woonomgeving met 24-uurs begeleiding 

PVT Lorkenstraat als afzonderlijk zorgaanbod stelt het wonen centraal in haar werking. De 

architectonische inplanting van onze gebouwen, in de Gentse Bloemekenswijk, én met een 

opdeling in verschillende kleinschalige woonvormen, accentueert dit. 

De begeleiding is er op gericht om de autonomie en kwaliteit van leven in de verschillende 

levens- en persoonlijke domeinen: wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding, welzijn en 

gezondheid, zorg voor zichzelf en anderen, relaties en veiligheid zo optimaal mogelijk te 

ondersteunen. 

De woonbegeleiding ondersteunt de bewoner en zijn betekenisvol netwerk om hier 

concreet vorm aan geven. 

2. MIDDELEN 

2.1. Personeel 

PVT Lorkenstraat heeft een normbezetting van 26,5 FTE2. 

De scholing van de medewerkers faciliteert een interdisciplinaire werking. Het merendeel 

van de medewerkers heeft verpleegkunde als vooropleiding doch er zijn ook 

ergotherapeuten en zorgkundigen tewerkgesteld. 

De voorziening beschikt ook over een herstelbegeleidster (Bachelor Toegepaste 

Psychologie) en een maatschappelijk werkster. 

De groep woonbegeleiders is onderverdeeld in 2 sub teams (Gaffel en Sprank). 

Ter ondersteuning in het logistieke departement is ook een 0,5 FTE logistiek medewerkster 

aan de slag. 

Het leidinggevende kader, het Kernteam, dat valt onder het Departement Zorg van het 

P.C. Dr. Guislain, bestaat uit een coördinatrice, Vermeulen Karline, een beleidsartse, Dr. 

De Smul Caroline en 2 afdelingshoofden, De Wispeleir Isabelle en Demarest Wouter.  

  

                                                
2 FTE staat voor voltijdsequivalent  
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2.2. Infrastructuur 

Het gebouw dateert uit 2003 en is ingeplant in de Gentse Bloemekeswijk. 

PVT Lorkenstraat is een woonvoorziening voor 60 bewoners onderverdeeld in ‘Gaffel’ (36 

plaatsen) en 2 leefgroepen (‘Sprank’) voor elk 12 bewoners.  

‘Gaffel’ bevindt zich aan de (Lorken-)straatkant en omvat 4 woningen voor 5 bewoners, 3 

appartementen voor 3 bewoners en 6 studio’s.  

2.3. Budgetten 

PVT Lorkenstraat wordt financieel aangestuurd vanuit het P.C. Dr. Guislain. 

Een jaarlijkse begrotingsronde (aankopen en infrastructuur) wordt i.s.m. het facilitaire 

departement opgemaakt en, na goedkeuring op centraal niveau, uitgevoerd. 

Lokaal beschikken we over een afdelingsbudget, een VTO budget en een ergo budget. 

Deze budgetten worden jaarlijks bepaald en toegekend. De besteding ervan gebeurt onder 

toezicht van de afdelingshoofden. 

2.4. Ondersteunende diensten 

Pvt Lorkenstraat heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met het P.C. Dr. 

Guislain voor de ondersteunende diensten. Het ziekenhuis verbindt er zich toe volgende 

diensten te verlenen : brandpreventie; afvalverwijdering; onderhoud; verwarming; 

administratie; informatica; linnen; wasserij; voeding en dieet; intern vervoer van 

patiënten; medisch secretariaat en archief.   

3. WERKING 

3.1. Werkmodel 

 
Ontgin waar niemand vruchtbaarheid vermoedt 

Elke woestijn heeft zijn wel 
Geloof onafgebroken 
Hier moet water zijn! 

Hendrik Marsman 
 
Het uitganspunt is herstel ondersteunende zorg waarbij we streven om elke bewoner de 

regie over zijn eigen leven zoveel mogelijk (terug) te geven, rekening houdend met zijn 

mogelijkheden en beperkingen. 

We putten hiervoor inspiratie uit het milieugerichte, het krachtgerichte, het narratieve, de 

presentietheorie, bemoeizorg en het SRH model (Bennett, Rapp, White, Baart, Thielens, 

Den Hollander & Wilken). 

Hierbij worden volgende, sterk met elkaar verweven, principes als uitgangspunt genomen: 
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• present zijn. 

Het opbouwen van een band en de persoonlijke ontmoeting staan steeds centraal. 

• handhaven of verbeteren van de levenskwaliteit en het zelfzorgvermogen. 

We streven ernaar om de persoonlijke tijd en ruimte maximaal terug te geven aan de 

bewoner, zowel materieel als zorginhoudelijk.  

Wij zijn alert voor en bestrijden onnodige afhankelijkheid, doch hierbij houden we 

rekening met het gegeven dat niet-handelen wanneer dit nodig is kan leiden tot 

verwaarlozing en onverschilligheid. Onderhandelen is de aangewezen methodiek om dit 

proces te sturen. 

• herstel ondersteunen en bevorderen van empowerment en ervaringskennis. 

Herstel beoogt het (terug) op de been komen, in beweging komen, stap(jes) zetten in de 

richting die iets betekent voor de bewoner, een waardige identiteit ontwikkelen. 

Herstel gaat over wat de bewoners zelf doen. 

Rehabilitatie is wat begeleiders doen om het herstelproces te bevorderen. 

In beide processen zit geen vooraf vastgelegd tijdpad vervat maar respecteren we het 

tempo van de bewoner. 

• krachten en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. 

We gaan actief op zoek om talenten, mogelijkheden, hulpbronnen van de bewoners te 

activeren zodat de bewoner meer helderheid krijgt over de eigen vaardigheden, vormen 

van levenskennis, intenties, dromen, hoop, waarden, … 

We ondersteunen en faciliteren bovendien het contact met anderen, met familieleden, 

kennissen en gaan ook daar op zoek naar hulpbronnen in het kader van het herstelproces. 

• kwartier maken, ondersteunen van participatie. 

De bewoner wordt zoveel mogelijk betrokken bij de organisatie van zijn leefmilieu en bij 

het verloop van de dagelijkse werking. Participatie wordt tevens gestimuleerd door keuze 

mogelijkheden te bieden en door de gemaakte keuzen te respecteren. We proberen zoveel 

mogelijk dingen samen te doen.  

We richten ons ook op wat buiten de voorziening normaal gangbaar aanwezig is en we 

beogen een optimale participatie aan dit omgevingsgebeuren. Het stedelijke weefsel 

vergemakkelijkt deze participatie. 

Tot slot is er ook het luik familie. Op drie niveaus trachten we dit vorm te geven: 

individueel (trialoog bewoner-begeleider-familie), collectief voor het PVT (initiatieven tot 

ontmoeting) en representatie in de beleidsorganen (LAC3, Centraal beheerscomité). 

  

                                                
3 LAC=Lokaal Advies Comité, lokale afsplitsing van het Centrale Beheerscomité 

voor alle PVT’s op niveau van de groep Broeders Van Liefde 
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• uitgaan van persoonlijke doelen en wensen. 

Het vertrekpunt van de interventies is steeds het individu, met zijn eigen 

levensgeschiedenis waarvan de ziektegeschiedenis een bepalend deel uitmaakt.  

We zijn geïnteresseerd in de ervaringen, behoeften en wensen van de bewoner en 

organiseren een begeleiding-op-maat.  

 

Evaluatie van de implementatie van de werkmodellen 

Het kernteam verbindt er zich toe om in te zetten op de duurzame verankering van deze 

werkmodellen en hanteert daarvoor de bestaande toetsingsmiddelen. Daarnaast wordt ook 

gezocht en geïnvesteerd in instrumenten die aangepast zijn aan de specifieke wooncontext 

van het PVT. 

3.2. Bewonersopvolging en -bespreking 

Met elke bewoner wordt door de persoonlijke begeleider aan begeleidingsplanning gedaan. 

Deze planning vormt de motor van het EPD4 van de bewoner en bevat alle relevante 

informatie die noodzakelijk is om de dagelijkse begeleiding richting te geven en te 

ondersteunen. Deze vormt tevens het uitganspunt van de systematisch opgezette 

bewonersbesprekingen. Kwaliteiten en mogelijkheden, uitkomsten, aandachtspunten, 

voortgangsbegeleiding, evaluatie en toekomstperspectief worden systematisch overlopen. 

Ook met een uitgesproken veranderingswens kan worden gewerkt. Daarbij wordt in 

stappen en methodisch gedetailleerder te werk gegaan, rekening houdende met de 

krachten van de bewoner en een omgeving die herstel ondersteunend werkt. 

3.3. Activiteiten 

Activiteitenbegeleiding is het deel van de woonbegeleiding dat zich richt op activiteit. Als 

zorgvoorziening die gericht is op wonen kiezen we voor een geïntegreerd aanbod 

georganiseerd vanuit het collectief aan teamleden. 

De wens van de bewoner om een activiteit op te nemen is richtinggevend; het motiveren 

daartoe een opdracht. 

  

                                                
4 EPD = Elektronisch Patiëntendossier 
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In het activiteitenaanbod van de Lorkenstraat kunnen we 5 pijlers onderscheiden: 

1- Individuele activiteiten (wat de bewoner in eigen regie doet, al of niet gefaciliteerd 

door de begeleiding) 

2- Activiteiten met de persoonlijke begeleider (in een één op één verband) 

3- Activiteiten georganiseerd door de begeleiding van de eigen cluster5 (in een groter 

verband met naaste bewoners) 

4- Cluster overstijgende activiteiten (in groter verband over de ganse voorziening of 

het centrum waartoe we behoren) 

5- Het vrijwilligersaanbod 

3.4. De woonbegeleiders en samenwerking 

De kwaliteit van zorg staat of valt met de persoon van de begeleider. Herstel gericht 

werken en rehabiliterend handelen is mensenwerk. Het is meer dan de toepassing van 

methodieken of procedures. De begeleiders zelf zijn het grootste kapitaal, het 

belangrijkste ‘therapeutisch instrument’. Blijvende competentie ontwikkeling, zelfzorg en 

ondersteuning van collega’s en leidinggevenden zijn van groot belang. 

Het team bestaat uit 26 woonbegeleiders. Het is een bewuste keuze om met een 

interdisciplinair team te werken, het verschil in achtergrond en discipline creëert immers 

een noodzakelijke meerwaarde. 

Gezien de impact van langdurige zorgprocessen op een hulpverlener, is het een continue 

uitdaging om de veerkracht in het team te behouden. Die schuilt in de kwaliteit van de 

interacties tussen de leden en we leiden ze af uit de manier waarop collega’s met elkaar 

omgaan: 

• Collegiaal zijn in de behartiging van het totale PVT gebeuren 

• Steeds weer samen zoeken naar oplossingen 

• Elkaar toelaten om creatief en succesvol te zijn 

• Conflicten niet uit de weg gaan maar aanwenden om tot dialoog te komen 

• Toestaan om constructieve kritiek te geven en te ontvangen 

• Openlijk delen wat ze waarderen van elkaar 

• In staat zijn om de eigen mening bij te sturen 

• Bescheiden genoeg zijn om te leren van elkaar 

Even goed kunnen verdraagzaamheid, relativeringsvermogen en humor een positief elan 

geven aan de werksfeer. 

De leidinggevenden hanteren dezelfde principes in hun omgang met elkaar en met het 

team. 

Zij ondersteunen en coachen bovendien de teamleden in hun professionele groei en 

ontwikkeling. 

                                                
5 Een cluster is een subgroep van woningen en begeleiders 
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4. PLANNING: BELEIDSPRIORITEITEN 2017-2018 

4.1. Missie en opdrachtverklaring 

Prioriteit Beheerder Timing 

Lokale beheersstructuur (aanpassing 
organogram) 

Karline December ‘17 

Nieuw logo + PR PVT + adres Kernteam Einde ‘18 

 

4.2. Werkmodel 

Prioriteit Beheerder Timing 

Implementatie SRH: coaching – intervisie – 
bewonersbespreking 

HB Einde ‘17 

Bespreking eindverslag ROPI Kernteam Begin ‘17 
Opvolging aanbevelingen/verbeterpunten 
ROPI  

HB 
Werkgroep Herstel 

Einde ‘18 

   
   

 

4.3. Bewonersopvolging en –bespreking 

Prioriteit Beheerder Timing 

Hoe bewoners betrekken in de 
bewonersbespreking? 

HB, Wouter Voorjaar ‘17 

In studie nemen van overdrachten Kernteam 2017 

Beleid Suïcidepreventie en SGOG Kernteam Najaar ‘17 
Vrijheidsbeperkende Maatregelen Kernteam Najaar ‘17 

 

4.4. Activiteiten 

Prioriteit Beheerder Timing 

Revisie ‘Nota Activiteitenbegeleiding’ – 
aandeel vermaatschappelijking 

Wouter, HB 2017 

Nota ‘Vrienden van de PVT’ Wouter 2017 

Nota ‘Vrijwilligerswerking’ Filip De Meyer  
Nota ‘PVT Café’s’ Nouschka 2017 

 

4.5. De woonbegeleiders en samenwerking 

Prioriteit Beheerder Timing 

Groepscohesiebevorderende initiatieven, 
zelfzorg en zorg voor mekaar: 
Organisatie ½ teamdag 

Wouter, Isabelle Najaar ‘17 

Beleid Schokkende gebeurtenissen Kernteam Voorjaar ‘18 
Nieuwe ronde functioneringsgesprekken Isabelle, Wouter Einde ’17- begin 

‘18 
Opvolging ESF6 ‘14: intervisie met Claude 

Missiaen7 

Kernteam Najaar ‘17 

 

                                                
6 ESF=Europees Sociaal Fonds waarvan het P.C. betoelaagde projecten inricht. 
7 Claude Missiaen: externe coach 



 

B
e
le

id
s
p
la

n
 P

V
T
 G

u
is

la
in

 

1

 0
 

4.6. Procedurele opvolging 

Prioriteit Beheerder Timing 

Opvolging Inspectie 23/03/2016 Kernteam Cfr. 

opvolgtermijnen 
Nieuw referentiekader medicatie Wouter Zomer ‘17 

 


