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1. Inleiding
Meer zorg bieden door andere zorg te bieden!
De Meander heeft de intentie om ook in de volgende vijf jaar
een beleid te voeren dat gekenmerkt wordt door een hoge graad
van innovativiteit en flexibiliteit.
De strategische doelen worden geformuleerd in termen
van “uitdagingen”. Ze zijn één voor één bedoeld om een optimale zorg
aan onze huidige en toekomstige gebruikers te garanderen.
Daarnaast wil de Meander zich ook als organisatie nog sterker
verankeren binnen het zorglandschap in Limburg en dit bij voorkeur
in partnerschap met andere organisaties.
Met deze brochure willen we onze ambities kenbaar maken naar onze
huidige en toekomstige gebruikers, medewerkers en stakeholders.
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2. Het beleidsplan
De Meander begeeft zich als zorgverlenende organisatie voluit
binnen een context van dienstverlening ten aanzien van personen
met een mentale, mentaal-motorische beperking.
Ze probeert haar rol zoveel mogelijk in samenwerking met andere
organisaties te vervullen.
De Meander staat voor samenwerking en participatie.
Binnen de context Dilsen-Stokkem is de Meander een voorname
werkgever. Vanuit die rol als werkgever heeft de Meander ook de
intentie hierin een vooraanstaande rol te blijven spelen.
Een hoge kwaliteit van dienstverlening aan zowel de interne als
de externe klant vormt een permanente uitdaging.
De Meander wil haar rol als zorgverlenende organisatie,
als werkgever, als sociaal ondernemer in welzijn en als
non-profit organisatie zo kwaliteitsvol mogelijk opnemen.
Binnen deze vier rollen wordt er in dit beleidsplan telkens één
uitdaging geformuleerd. Elke uitdaging is vertaald in operationele
doelstellingen. Aan elke operationele doelstelling is een actieplan verbonden.
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2.1. De Meander als zorgverlenende organisatie
Vraaggestuurde zorg
... of hoe onze bewoners een gepast antwoord krijgen op hun vragen.
Hoe we voor personen met een handicap binnen de Meander een
traject op maat voorzien.

Zorginnovatie
... of hoe we de zorg in de Meander eigentijds en evenwichtig verder

uitbouwen, rekening houdend met de actuele ontwikkelingen in het
zorglandschap.

UITDAGING
De Meander wil de zorg ten aanzien van haar gebruikers
op een eigentijdse en evenwichtige manier verder uitbouwen,
rekening houdend met de interne en externe actuele
en toekomstige ontwikkelingen.
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Operationele doelstelling 1: We willen de zorg voor ouderen en
(vroeg) dementerende bewoners verder concreet gestalte geven
binnen de dagdagelijkse werking.
In ons Meander-landschap is al enkele jaren de veroudering van onze
doelgroep een belangrijk item. Ook in het vorige strategische
beleidsplan en bijhorende beleidsplannen kwam dat naar boven.
Dat creëert nieuwe uitdagingen in de zorg. Uitdagingen die een andere
aanpak vereisen. In de komende jaren blijven we aandacht besteden aan
de zorg voor oudere en dementerende bewoners.

Actieplan 1:
2013
- Er is een dagbestedingsaanbod op maat van de oudere en vroeg
dementerende bewoners:
het dagbestedingsaanbod wordt op maat van oudere en
dementerende bewoners georganiseerd in het bezigheidscentrum
maar zeker ook in de leefgroepen.
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2014
- Er wordt overkoepelend samengewerkt met het woonzorgcentrum
‘t Kempken: we gaan na of een samenwerking met het woonzorgcentrum
‘t Kempken een meerwaarde kan betekenen voor de dementerende
bewoner. We hebben bijzondere aandacht voor een wederzijdse
expertiseoverdracht.
- De wensen en verwachtingen van bewoners staan steeds centraal
in onze zorg, dit geldt ook in periodes van ernstige ziekte of naderend
levenseinde. Daarom willen we nagaan of vroegtijdige zorgplanning
als proces hier een meerwaarde kan zijn en willen we nagaan op welke
manier we dit verankeren in onze zorg voor de individuele bewoner.
Hun vragen, wensen en verwachtingen worden als uitgangspunt
genomen om ons handelen te sturen met respect voor het wettelijk
kader. Wederzijdse verwachtingen, normen en waarden van
gebruiker versus de Meander zijn in alle openheid bespreekbaar,
ook wanneer het gaat over dit moeilijke thema.
2015 - 2017
- De voeding is aangepast aan de noden en wensen van elke
individuele bewoner.
- Er is voldoende kennis en er zijn juiste attitudes bij de begeleiders
in functie van ouderen en dementerenden.
- Warme zorg is uitgewerkt in de groepshandelingsplannen;
medebewoners worden niet overvraagd en er is subgroepwerking.

Fragment uit een dagboek:
G. kwam met de vraag of we met carnaval appelbeignets maken als keuzedessert. Hij vertelde
dat mama dat vroeger altijd met carnaval maakte. Wel ik persoonlijk vind dit wel een mooi idee
van hem en misschien wordt er zo nog over vroeger gesproken.
Ik werk volgende week op donderdagavond dus ik zie het wel zitten om dit dan te doen.
Wat vinden jullie hiervan?
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Operationele doelstelling 2: We willen een strategische keuze
maken rond de toekomst van het internaat.
Actieplan 2:
2013 - 2015
- We gaan na of de ontwikkelingen met betrekking tot de multifunctionele centra haalbaar zijn voor de Meander.
- We gaan na of de huidige erkenning moet gehandhaafd blijven
of moet worden omgezet in functie van de zorg naar volwassenen
en/of ambulante zorg.
- Relevante partners worden op een actieve manier betrokken binnen
deze beleidsmatige denkoefening.
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Operationele doelstelling 3: We willen als organisatie actief ons
deel bijdragen aan een inclusieve samenleving.
We zijn ons ervan bewust dat dit niet vanzelfsprekend is. Inclusie
doe je vooral samen: met het VAPH, de lokale overheid, de bewoners
en hun netwerk, de professionele hulpverleners en de burgers uit je omgeving.
Inclusie vraagt veel communicatie met al deze partijen maar vraagt ook
inspanningen en juiste attitudes.
Toch willen we de uitdaging aangaan: kansen creëren tot contact
met de buurt en actief verweven zijn met het gemeenschapsleven
rondom ons.
Elke bewoner heeft recht op ondersteuning van een zo uitgebreid
mogelijk sociaal netwerk. Binnen een ‘sociaal-netwerkplan’ kan dat
concreet vormgegeven worden. De gebruikers en hun netwerk zijn
voor ons expliciete partners in de zorg. Wij werken op een respectvolle
en coöperatieve wijze samen met onze gebruikers en zoeken daarbij
naar maximale participatie.

Fragment uit een dagboek:
De eerste kennismaking van K. met het ‘carnaval gebeuren’ in de Stokkemse cafés is enorm
meegevallen. Wanneer we vertrekken (tegen 21u00) is het natuurlijk nog erg rustig in de cafés
(we hoeven niet in een massa binnen te komen). Stilaan sijpelt het dan vol. De mensen stromen
druppelsgewijs binnen en hij kan ze vanop een afstand gadeslaan. Hij heeft gedanst, mee de
polonaise gelopen en veel plezier gehad. Hij keek zijn ogen uit (er waren ook mensen met maskers
of onherkenbaar geschminkte personen), maar hij gaf niet de indruk bang te zijn. Ik observeerde
hem wel goed telkens ik een gemaskerd persoon in zijn buurt zag.
Om 22u30 kreeg hij de kans om te gaan slapen, maar hij wilde niet. “Ik vind het fijn hier in het
café”. Tegen 24u00 gingen we een frietje eten aan de frietkraam in de straat. Toen zei hij zelf:
“Daarna ga ik slapen”. We denken dat het een positieve en leuke ervaring voor hem was.
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Actieplan 3:
2014
- We gaan na op welke manier we het sociaal netwerk per bewoner
in kaart brengen.
- Het opstarten van het project ‘stadstoren’ vormt een belangrijk
vervolg in het inclusief samenwerken met stad en buurt.
We werken een project uit van buurtvervlechting.
2015 -2017
- We ondergaan op organisatieniveau op regelmatige basis een
inclusietoets.
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Operationele doelstelling 4: We willen Meandernet als intern
communicatie-instrument verder uitbouwen en verankeren.
Technologische ontwikkelingen geven nieuwe mogelijkheden en
kansen aan bewoners. Ons eigen MeanderNet wordt al enkele jaren
gebruikt en kent steeds meer toepassingen.
Enerzijds wordt het tijd voor een grondige evaluatie van het instrument:
uit welke fouten kunnen we leren en waar liggen nog opportuniteiten?
Anderzijds willen we MeanderNet als intern communicatie-instrument
verder uitbouwen en nog meer verankeren binnen de werking. Naast de
huidige bestaande toepassingen (Lexicon, vaardigheidsprofielen,
Wij willen ook computeren, ...) zijn er zeker ook nog modules die ontwikkeld
kunnen worden (apothekersmodule, keukenmodule) om op die manier de
zorg op maat ten aanzien van de individuele bewoners te optimaliseren.
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Actieplan 4:
2013
- Op basis van een grondige sterkte - zwakte analyse bouwen we het
instrument verder uit en verbeteren we het:
- We operationaliseren de module Lexicon.
- We voorzien een koppeling tussen MeanderNet en de apotheker.
- We installeren een permanente digitale ideeënbus.
2014
- De orthopedagogische en sociale informatie wordt per bewoner
ingebed in het systeem.
- De module competentieprofielen vervangt de huidige SAM-schaal
in Excel.
2015 - 2017
- We maken een keukenmodule die aansluit op een meer
geïndividualiseerd aanbod.
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Operationele doelstelling 5: We willen een kwaliteitsbeleid waarbij
het kader ‘Kwaliteit van leven’ als uitgangspunt genomen wordt.
De Meander wil voor iedere bewoner een warme thuis creëren, een
thuis waar zij zich, ongeacht in welke levensfase ze zich ook bevinden,
gelukkig kunnen voelen.
We willen een kwaliteitsbeleid installeren waarbij het kader ‘kwaliteit
van leven’ als uitgangspunt genomen wordt. Dat impliceert dat het
kwaliteitsbeleid niet enkel een zaak is van directie en hoger kader
maar eens te meer van elke professionele medewerker die in contact
treedt met de bewoner.
Binnen het toekomstige kwaliteitsbeleid doen we een beroep op onze
medewerkers om zich bewust te zijn van het kwaliteitsdenken.
Zij krijgen kansen om zich engageren binnen het kwaliteitsbeleid.
Deelname aan werkgroepen en audits op de werkvloer zijn daarbij
hulpmiddelen.
Het kwaliteitshandboek wordt in overeenstemming
gebracht met het geharmoniseerd kwaliteitsdecreet 17/10/2003 en
het Besluit Vlaamse Regering 04/02/2011. We doen dat op een
zodanige manier dat het handboek ook bij latere ontwikkelingen op
een flexibele manier kan inspelen op de dynamiek binnen het
welzijnsbeleid van de Vlaamse Regering.
In de opdrachtverklaring lezen we dat de Meander geïnspireerd wordt
door een christelijk-ethisch waardenpatroon.
We willen ethische overwegingen in de dagelijkse zorg blijven
garanderen.

Z
Daarbovenop evolueren we van uitsluitend ethische kaders in functie
van zorg, naar een verruiming van het ethisch denken naar alle
niveaus en diensten. We onderhouden een open communicatie met
alle gebruikers. Wederzijdse verwachtingen worden getoetst aan
elkaars normen en waarden.

Fragment uit een bewonersbespreking:
Een vader vertelt over hoe hij de samenwerking met de Meander beleeft in functie van de zorg voor
zijn zoon. Bij de peiling naar de tevredenheid en wensen en verwachtingen van de ouders tijdens de
bespreking van een bewoner krijg ik het volgende antwoord:
“In vergelijking met vorige voorzieningen zijn wij in het algemeen zeer tevreden over de werking
van de leefgroep, begeleiding en het activiteitenaanbod. Als vader apprecieer ik de warme zorg die
er aan mijn zoon geboden wordt. Ook het open karakter van de Meander spreekt ons enorm aan,
het is erg toegankelijk en als er iets is kan er steeds gepraat worden.
Van harte bedankt aan iedereen die zich dagdagelijks inzet voor mijn zoon. Hij is hier in Stokkem
gelukkig en dat is waar het in het leven toch om draait.”
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Actieplan 5:
2013
- We hebben een kwaliteitshandboek dat in overeenstemming is met
het geharmoniseerd kwaliteitsdecreet 17/10/2003 en het Besluit
Vlaamse Regering 04/02/2011.
- Medewerkers krijgen kansen om deel te nemen aan de stuurgroep
kwaliteit en/of werkgroepen met betrekking tot het kwaliteitsbeleid.
- Medewerkers worden betrokken bij het vertalen van kernprocedures
en richtlijnen van het VAPH naar de dagelijkse werking.
- Interne audits worden op de werkvloer georganiseerd.
- Er is voldoende informatiedoorstroming over wijzigingen in het
kwaliteitsbeleid t.a.v. de mederwerkers.
2014
- Het nieuw geharmoniseerd kwaliteitsdecreet is geïmplementeerd op
de werkvloer.
- We werken een methodiek uit in het houden van ethische audits
op de werkvloer.
2015 - 2017
- We houden jaarlijks een ethische audit.
- We gaan na in welke mate het kader ‘kwaliteit van leven’ als
uitgangspunt wordt gebruikt binnen het kwaliteitshandboek /
kwaliteitsbeleid. Eventuele verbeterpunten worden geïnventariseerd
en kunnen een vertrekpunt vormen voor nieuwe accenten in het
kwaliteitsbeleid.
Fragment uit een dagboek:
Hij at goed (4 sneden) en dronk ½ tas koffie. Rond 9u00 was het tijd om hem te masseren.
Soms gaf hij pijnkreten. We masseerden zijn benen, voeten en gezwollen hand. We legden een
kussentje onder zijn hand. Mama kwam tegen 10u00. Ze zat naast hem en fletste met hem.
Ze gaf hem een cakeje dat ze zelf meebracht en een beker citroenwater. Ik liet er mama ook eens
van proeven. Ze zei dat het lekker en verfrissend is!
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2.2. De Meander als werkgever
Een up to date HR-beleid
... of hoe we als organisatie gekwalificeerde en gemotiveerde nieuwe
medewerkers kunnen blijven aantrekken en voor lange tijd aan ons
kunnen binden.

UITDAGING
De Meander wil een betrouwbare en aantrekkelijke
werkgever zijn binnen de ruime regio
rondom Dilsen-Stokkem.

Naast de zorg voor de gebruiker staat de zorg voor de medewerker
hoog in ons vaandel geschreven. Onze medewerkers mogen rekenen
op een respectvolle samenwerking en actieve betrokkenheid via allerlei
inspraakorganen. Onze samenwerking wordt gekenmerkt door een
open communicatie en wordt ondersteund vanuit een participatieve
leiderschapsstijl.
Naast samenwerking, inspraak en communicatie worden medewerkers
ook aangesproken op hun deskundigheid en engagement. We zien
dat ruimer dan training of het intekenen op V.T.O.-momenten
buitenshuis. Opvallend is dat er hier in huis al veel kennis aanwezig is.
Daarom willen we binnen de Meander indoortraining optimaliseren en
interne deskundigheid en aanwezig studiemateriaal efficiënter benutten.
De Meander wil een lerende organisatie zijn en streeft naar een
innovatieve organisatiecultuur. We willen leren van elkaar en werken
aan een vormingsnetwerk met andere voorzieningen en buren gelegen
op de zorgcampus.

Z
Operationele doelstelling 6: We willen een HR-beleid dat
zich focust op competenties, interne mobiliteit en flexibiliteit,
duidelijke procedures en afspraken en het verankeren van een
positieve beeldvorming als werkgever.

Actieplan 6:
2013
- We lichten bestaande procedures door en werken nieuwe procedures
uit met betrekking tot personeelsbeleid (onthaal nieuwe medewerkers,
contracten, uurroosters, vorming, selecties, tijdskrediet, educatief
verlof, verlofaanvragen, evalueren en bijsturen, ...) zodat er meer
duidelijkheid komt voor leidinggevenden en medewerkers.
- We vereenvoudigen interne regels en maken ze zo transparant
mogelijk voor leidinggevenden en medewerkers.
Kernbegrippen hierin zijn duidelijkheid, transparantie, eenvoudigheid,
rechtvaardigheid en billijkheid.
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2014
- Wij maken maximaal gebruik van indoortraining. We benutten interne
deskundigheid efficiënt via intervisie en uitwisseling van kennis tussen
medewerkers.
- We voorzien een opleiding ‘train de trainer’ voor personeelsleden die
regelmatig vorming geven.
- We stellen per functie competentieprofielen samen. Zij vormen de
basis voor evaluatie en begeleiding. Zij anticiperen zoveel mogelijk op
de actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen de zorg.
2013 - 2017
- We installeren een competentiebeleid waarbij we de competenties
van onze medewerkers evalueren in functie van hun opdracht binnen
onze organisatie.
- We willen gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers aantrekken
door ons te blijven profileren als een aangename en leerrijke stageplaats.
- We werken mee aan externe publicaties. Op deze manier creëren we
op een bewuste en doelgerichte manier een positieve beeldvorming
over onze organisatie. We gaan na in hoeverre de social media hierin
een positieve bijdrage kan leveren.
- We peilen op regelmatige basis naar de loopbaanwens van elke
medewerker. Op die manier willen we de interne mobiliteit en
flexibiliteit blijven bevorderen. Tevens willen we een betere job-matching
nastreven, gebaseerd op het functioneren en de loopbaanwensen van
de medewerker.
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Operationele doelstelling 7: Uit de VEVAK-tevredenheidsmeting
blijkt dat er een hoge arbeidsdruk is in de Meander. We willen
binnen ons HR-beleid aandacht besteden aan dit gegeven en
zoeken hoe we hiermee in de toekomst kunnen omgaan.
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Actieplan 7:
2013 - 2017
- Er bestaat een direct verband tussen arbeidsdruk en ziekteverzuim:

te hoge arbeidsdruk leidt tot ziekteverzuim en ziekteverzuim verhoogt
op zijn beurt de arbeidsdruk. Daarom zetten we in op een actief
ziekteverzuimbeleid met aandacht voor een goede balans tussen
draaglast en draagkracht.
2015
- We peilen naar het psychosociaal welzijn van al onze werknemers.
- We sensibiliseren en vormen onze leidinggevenden vanuit het
motto: stress voorkomen is beter dan genezen!
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2017
We peilen naar de arbeidstevredenheid van al onze werknemers
via de VEVAK-vragenlijst.

Fragment uit Meander online:
Bewoners zitten gezellig tv te kijken. Plots verschijnt aan de achterdeur het ‘Special Force
Team van de Fries’. Op een rijtje sluipen ze één voor één naar binnen: mijn collega’s.
In een flits denk ik: “Ai, ai, die brengen slecht nieuws!”. Maar toen zag ik de bloemen:
“Haha, jullie zijn een dag te vroeg, ik ben morgen pas jarig!!”.
“Nee nee, niks verjaardag, je bent 35 jaar in dienst!! Meanderverjaardag!”
Ach ja, dat was ik helemaal vergeten! “
Hier eindigt jouw dienst, we nemen je mee, wij gaan op restaurant.”
Ik was totaal ondersteboven van deze overval, het pakte me bij de keel. Toen ik de mooie woorden
op het kaartje las, gingen de sluizen open. Ik vond dit zo een geslaagde complete verrassing!!
We maakten er een gezellige en lekkere avond van.
Collegaatjes, dat hebben jullie prachtig gefikst. Dit vergeet ik niet meer!
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Operationele doelstelling 8: We willen ons vrijwilligersbeleid
professioneler vorm geven.
Actieplan 8:
2013 - 2014
- We werken een visie uit over ‘vrijwilligerswerk’ in de Meander.
- We installeren een vast aanspreekpunt dat de vrijwilligers op
praktisch-organisatorisch vlak aanstuurt.

2015
- We voorzien een link tussen vrijwilligersbeleid en kwaliteitsbeleid
door de vrijwilligerswerking op te nemen als een autonome procedure
binnen het kwaliteitshandboek.
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Operationele doelstelling 9: We willen een cultuur van ontmoeting
en verbondenheid bevorderen tussen medewerkers.
Actieplan 9:
2013 - 2017
- De werkgroep CAHIC blijft actief waarbij we op zoek gaan naar een
relevante samenstelling van de werkgroep.
- Respectvolle bejegening op basis van wederzijds vertrouwen wordt
als jaarlijkse beleidsoptie naar voren geschoven.
- De personeelsvereniging ‘Acis’ zorgt voor activiteiten die ontmoeting
en verbondenheid tussen medewerkers mogelijk maken.

Z
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2.3. De Meander als sociaal ondernemer in welzijn
Ondernemen in perspectief
... of hoe we een antwoord bieden op sociaal-maatschappelijke
uitdagingen.

UITDAGING
‘De Meander wil op een innovatieve manier
op zoek gaan naar bijkomende maatschappelijk
verantwoorde ondersteuning.
De Meander gaat uit van de vraag van de gebruiker’.

Z
Operationele doelstelling 10: We willen samen met enkele
collegavoorzieningen uit Limburg een relevante, concrete en
werkbare netwerkstructuur uitbouwen.
Actieplan 10:
2013
- We werken een netwerkstructuur uit. We komen tot een gezamenlijke
visie en werken vanuit een gedragen missie.
- Operationele doelstellingen worden vertaald binnen bepaalde
strategische commissies.
- We gaan na of het aantrekken van een stafmedewerker zorginnovatie
een meerwaarde kan betekenen voor de partners binnen het netwerk.
- We bouwen de relatie met de stichting Ommersteyn verder uit door
de uitbating van de bijkomende studio’s.
2014 - 2017
- We maken ‘gluren bij de buren’ ook mogelijk bij onze externe
partners en collega-voorzieningen op de zorgcampus.
- De netwerkstructuur krijgt verder gestalte.
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Operationele doelstelling 11: We willen de relatie met de stad
en haar inwoners voor een lange termijn versterken.
Actieplan 11:
2013
- We werken samen met Kind & Gezin de plannen uit van het Zorgcentrum.
- We onderzoeken met de stad of de centrale balie kinderopvang
voorlopig een plaats krijgt in het administratiegebouw.
- We werken samen met het OCMW Dilsen-Stokkem met betrekking
tot een gedeelde mobiliteitszorg.
- We werken samen met de stad in het uitwerken van het sociaal
beleidsplan voor de volgende bestuursperiode.
- De directeur personeel neemt actief deel als bestuurder binnen
PWA Dilsen-Stokkem.
- De Meander is voorzitter van de ‘sectorale raad voor personen met
een handicap’ van Dilsen-Stokkem.
2014
- We gaan in overleg met de stad met betrekking tot het verder
uitwerken van het concept en label ‘zorgcampus’.
2015
- Het Zorgcentrum biedt ruimte aan de diensten van Kind & Gezin.
- Het Zorgcentrum biedt ruimte aan het Huis van het kind van
Dilsen-Stokkem.
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Operationele doelstelling 12: We willen de uitbating van de
Stadstoren samen met Ons Dak vormgeven. We willen wonen
en zorg op een gedeelde manier organiseren. We starten vanuit
de Stadstoren een project van buurtvervlechting op.
Actieplan 12:
2013
- Tijdens de uitvoering van de bouwwerken onderhouden we nauw
contact met de buurt. We geven op regelmatige basis schriftelijk of
mondeling uitleg bij de gang van zaken.
- De verantwoordelijke activiteitenbegeleider is de verbindende
persoon tussen buurt en organisatie.
2014 - 2017
- Het OCMW, de stad, het straatcomité, plaatselijke verenigingen en

Ons Dak worden actief betrokken in het opstarten van het project
van buurtvervlechting.
- Er worden vrijwilligers ingezet om te helpen bij de uitbating van de
winkel en het ondersteunen van het buurtvervlechtingsproject.
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Operationele doelstelling 13: We willen nagaan of de site Fabor
na de verhuis van de huidige bewoners opnieuw ten dienste kan
gesteld worden van personen met een handicap.
Actieplan 13:
2013
- We ontwerpen een conceptueel plan. We toetsen de haalbaarheid
ervan.

(Stadstoren)

Z
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2.4. De Meander als non-profit organisatie
Financiering van de zorg
... of hoe we met de beschikbare middelen onze zorg gaan financieren
en kwaliteit garanderen.

UITDAGING
‘De Meander wil een interne bedrijfsvoering die anticipeert
op alle actuele ontwikkelingen binnen het zorglandschap
Vlaanderen’.

Binnen perspectiefplan 2020 wordt de persoonsgebonden financiering
als één van de belangrijkste speerpunten in functie van een vraaggestuurde zorg naar voren geschoven. Met deze alternatieve
financiering van de zorg in het vooruitzicht dienen we ons voor te
bereiden op een ‘vermarkting’ van de zorg. Zorgvragers beslissen
vanaf dan immers zelf hoe ze hun middelen willen inzetten.
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Operationele doelstelling 14: We willen de werking afstemmen op
de nieuwe zorgfinanciering.
Actieplan 14:
2014
- We evolueren naar een analytische boekhouding volgens de
kostenplaats-methode. Alles wordt cijfermatig geobjectiveerd. We
starten met een verkenning.
- We voorzien externe koppelingen met de subsidiërende overheid,
het loonsecretariaat en de boekhoudpakketten.
- We omschrijven wat ‘goede zorg’ in de Meander is: wat organiseren
we zelf? Wat betrekken we van buitenaf? Op welke manier kunnen we
meer en andere zorg bieden met de beschikbare middelen?
2015
- Implementatie en opstart analytische boekhouding.
- De Meander gaat zijn huidige afrekeningen naar bewoners
herbekijken, zowel wat betreft zorgverlening als op het vlak van
logistieke dienstverlening.
2013 - 2017
- We volgen alle berichtgeving omtrent de nieuwe financiering in
Perspectief 2020 nauwgezet op.
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Operationele doelstelling 15: We willen de capaciteit aan
zorgverlening verhogen door middel van het aantrekken van
persoonsvolgende convenanten en het verder uitbouwen van
onze erkenning kortverblijf binnen de rechtstreeks toegankelijke
hulp.
We gaan pro-actief om met verdere differentiatie van de zorg alsook
met de verzwaring van de residentiële zorg.
We gaan na op welke manier we ons beschikbaar aanbod ook kunnen
aanbieden aan een ruimere doelgroep. Op die manier willen we onze
maatschappelijke relevantie als zorgplanbieder verruimen.
De opportuniteiten tot het aantrekken van bewoners met een
persoonsvolgende convenant worden verkend.

Actieplan 15:
2013
- De drie studio’s op het Verschuylenhof worden bewoond door
personen met een persoonsvolgende convenant.
- Kortverblijf wordt verder uitgebouwd in functie van dagbesteding
en woonopvang.

Z
2014
- We bouwen de zorgmodule ‘therapeutisch paardrijden’ uit voor
zorggebruikers met een persoonsvolgende convenant.

2015 - 2017
- De Meander groeit niet alleen in opvang- en begeleidingscapaciteit
maar ook in diversiteit van dienstverlening.
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Operationele doelstelling 16: We willen de kosten onder controle
houden door een grotere financiële autonomie voor leefgroepen
en entiteiten.
Actieplan 16:
2013
- We geven leefgroepen en entiteiten een grotere financiële autonomie.
- Budgetten worden voorafgaand duidelijk vastgelegd op basis van
objectieve maatstaven en kunnen door de leefgroepen zelf beheerd
worden.
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Operationele doelstelling 17: We willen onze dienst onderhoud
reorganiseren.
We willen een efficiënter beleid voeren op het vlak van onderhoud.
We bereiken met minder middelen meer efficiëntie door concrete
maatregelen en gesprekken te voeren met alle medewerksters
binnen het onderhoud.

Actieplan 17:
2013 - 2014
- Natuurlijke uitdiensttredingen in het onderhoud worden niet meer
automatisch vervangen door contractuele werknemers.
- We gaan na of we in DIO kunnen gaan werken met dienstencheques
onder supervisie van het diensthoofd onderhoud.
- We gaan na of we de niet-zorggebonden infrastructuur op een
alternatieve manier kunnen laten onderhouden.
- Personele middelen die vrijkomen in het onderhoud worden ingezet
in de zorg of andere diensten.

Fragment uit verslag Ondernemingsraad:
“... Op deze manier kan er een voltijdse functie vrijgemaakt worden voor de begeleiding. Er zijn
hieromtrent al gesprekken geweest met de betrokken onderhoudsdames. Zij tonen begrip voor de
situatie. Ze zijn wel bezorgd over het feit dat ze op termijn van werkplaats moeten veranderen
en dat ze de bewoners moeten verlaten, mits zij naast hun onderhoudswerk ook een stukje zorg
mee opnamen. Vanuit de directie gaat men trachten hier een oplossing voor te vinden zodat we
kunnen verder werken met onderhoudspersoneel dat onze werking en onze bewoners kent en
waarvan we kunnen vragen dat ze ook een stukje zorg mee opnemen ...”.
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Operationele doelstelling 18: We willen het keukengebeuren
optimaliseren.
Actieplan 18:
2015 - 2017
- De keuken past zich aan aan de veranderende doelgroep.
Doelgroepspecifiek koken is hierin een noodzaak.
- We gaan in samenspraak met de stad na of er tijdens de weekends
in de nieuwe keuken een sociaal restaurant kan uitgebaat worden.
- De keuken annex polyvalente zaal wordt ook opengesteld voor de
inwoners en verenigingen van Dilsen-Stokkem.

(Grootkeuken)
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Operationele doelstelling 19: We willen verder blijven evolueren
naar een maatschappelijke verantwoorde bedrijfsvoering.
De Meander zal continu alles in het werk blijven stellen voor het
promoten en stimuleren van het eigen energie- & milieubewustzijn.
Dat zowel vanuit de medewerker als vanuit de bewoner.

Actieplan 19:
2013 - 2017
- Wij drukken onze ecologische voetafdruk met minstens 25% tegen
2017 en nemen hiervoor initiatieven op vlak van alle nutsvoorzieningen,
mobiliteit, wonen en voeding.
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Operationele doelstelling 20: We willen blijven investeren in een
up-to-date en aangepast patrimonium.
Actieplan 20:
2013
- Het bouwproject Stadstoren wordt gerealiseerd in samenwerking met
Ons Dak.
2014
- De bouwprojecten grootkeuken en zorgcentrum worden gerealiseerd
met behulp van Vipa.
- Het bouwproject de Schakel wordt gerenoveerd met eigen middelen
ten behoeve van bewoners met een persoonsvolgende convenant.

(Zorgcentrum)
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3. Slotbemerking
Dit strategisch beleidsplan is geënt op onze opdrachtverklaring, de
evaluatie van het vorige beleidsplan, de zorginnovatiedag en denkdag in
2011 en 2012, de resultaten van de VEVAK 2012, het masterplan
patrimoniumbeleid en het perspectiefplan 2020 van minister
Vandeurzen.
Aan de hand van concrete beleidsopties en afdelingsbeleidsplannen
per jaar willen we stapsgewijs gestalte geven aan dit ambitieuze plan.
Halfjaarlijks maken we een evaluatie op van de tot dan toe bereikte
resultaten. Op die manier proberen we flexibel in te spelen op de
actuele ontwikkelingen die van binnen- of van buitenuit op ons
afkomen.
Dit strategisch plan zal richting geven aan een uitermate dynamisch
proces binnen onze organisatie.
Het vormt de motor voor interne creativiteit en gedeeld enthousiasme
bij gebruikers, medewerkers, vrijwilligers en bestuurders.
Succes aan iedereen die meewerkt aan de realisatie van dit
ambitieuze plan!

Luc Lemkens,
algemeen directeur

MEI 2013
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Lijst met afkortingen

CAHIC - Commissie Ad Hoc Interne Communicatie
DIO - Dienst Inclusieve Ondersteuning
HR-BELEID - Human Resources Beleid
OCMW - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
PWA - Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VEVAK - Vaststellen En Verbeteren Van ArbeidsKwaliteit
VIPA - Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden
VTO - Vorming, Training en Opleiding
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Verantwoordelijke uitgever: Luc Lemkens, algemeen directeur

