
Speerpunten Herstel
1. Het is duidelijk hoe Gezamenlijke Besluitvorming in het merk is belegd en wat er met de uitkomsten van de ROM in de behandelkamer wordt gedaan. In de ROM wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die gericht 

zijn op Herstel, vertaald per merk. Het is duidelijk hoe cliënten geïnformeerd worden over keuzemogelijkheden voor behandeling en behandelaar. Het digitaal dossier wordt op Herstel ingericht en in eigen beheer van 
de cliënt.

2. Het levensverhaal en trauma zijn een vast onderdeel van het behandelproces  en de intake. Ze zijn terug te vinden in de behandeldossiers. Voldoende medewerkers zijn geschoold en gefaciliteerd om gesprekken over 
trauma aan te gaan.

3. In elk behandelplan staan hersteldoelen*. Werk of een zinvolle daginvulling en een gezonde leefstijl, somatiek en op de persoon afgestemde geneeskunde, intimiteit en seksualiteit, stemmen horen en zingeving (met 
daarbij een mogelijke doodswens), zijn onderwerp van gesprek in het Herstelproces.

4. Er wordt, samen met de cliënt (en, als de cliënt dat wil, samen met de naastbetrokkene) een signaleringsplan en/of een crisiskaart opgesteld en actueel gehouden. Dit is op orde vóór iemand overgedragen of 
doorverwezen wordt. Dit geldt ook voor externe partijen zoals de 1e lijn/huisarts/POH GGZ. Een warme overdracht hoort daar ook bij.

5. Ten aanzien van de wachtlijsten worden tenminste de Treek-normen (de Treek-normen zijn de gewenste wachttijd tussen aanmelden en intake en intake en 1e behandelcontact) gehanteerd en wordt er Herstelgericht 
overbruggingsaanbod aangeboden. Ervaringsdeskundigheid en E-health worden bij hierbij ingezet.

6. De intake is gericht op Herstelondersteunende zorg, met aandacht voor het integreren van (de inzet van) ervaringsdeskundigheid.
7. Binnen alle merken wordt de inzet van ervaringsdeskundigheid zichtbaar. Er sprake van samenwerking met Pit&Co en ROADS. Er komt beleid op de positionering, werving, differentiëring en scholing van 

ervaringsdeskundigen binnen de verschillende merken.
8. Door te investeren in de preventieve crisiszorg krijgen cliënten direct gepaste zorg op de juiste plek. Onder de preventieve crisiszorg verstaat de cliëntenraad: de mogelijkheid tot verblijf in een respijthuis, het gebruik 

maken van een open wijkbed, het gebruik maken van een bed-op-recept of inbedding van de methodiek van Peer Supported Open Dialogue binnen de Intensive Home Treatment (Intensieve Behandeling Thuis) bij 
mensen thuis.

9. Het Dwang&Drang beleid wordt vertaald vanuit de nieuwe wetgeving (de Wet Verplichte GGZ). De reële uitkomsten naar aanleiding van het Dolhuysmanifest worden meegenomen, beoordeeld en vertaald naar een 
humaan Dwang&Drang beleid. Er is eveneens beleid geformuleerd voor het toepassen van Drang. Het moreel beraad en ervaringsdeskundigheid zijn structurele componenten voor het formuleren en uitvoeren van dat 
beleid. De ontwikkelingen op het gebied van HIC (High Intensive Care) en fHIC (High Intensive Care voor cliënten die ontwrichtend gedrag vertonen) worden inzichtelijk gemaakt.

10. Daar waar het gaat om cliëntgebonden onderzoek binnen Arkin, wordt het cliëntperspectief en daaraan gekoppeld Herstelondersteunende zorg als vertrekpunt genomen.
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Leiderschap

We
laten onze missie 

en kerntaken 
leidend zijn in ons 

gedrag.

We
weten wat we 

willen bereiken, 
ons handelen is 

gericht op 
gezamenlijke 
resultaten ter 

verbetering van de 
zorg vanuit 

cliëntenperspectief.

We
zien het als onze 
taak om in het 
kader van de 

Herstel 
Ondersteunende  

Zorg
ook buiten Arkin 

de samenwerking 
met partners op 

wijkniveau te 
borgen.

Samen sterk in de 
stad

is van essentieel 
belang voor het 
Herstel van de 
cliënt en zijn 

naastbetrokkene.

Binnenring
Overleg met Merken

a. Elk merk heeft zijn eigen 
ondersteuner, raadsleden en 
achterbanbezoekers.

b. Elk ‘team’ van de cliëntenraad 
heeft een agenda en werkplan 
afgesproken met de directie 
van het merk.

c. Het organiseren van een 
cliëntenpanel, het onderwerp 
en procesafspraken mbt
werving en terugkoppeling.

In het directieoverleg zijn vaste 
agendapunten:
- Adviseringstrajecten
- Speerpunten Herstel en de 

evaluatie daarvan
- Actuele ontwikkelingen
- Meedenken met het jaarplan van 

het Merk

Binnenring
Overleg Raad van Bestuur, Raad van 

Toezicht, ZOK, Commissies 

Met RvB is regulier overleg en is een  
jaaragenda opgesteld.

Hierin is in elk geval opgenomen:

- te verwachten  adviestrajecten,
- kwaliteitsontwikkelingen inzake 

zorg en  innovatie,
- Jaarbegroting, jaarverslag en 

kaderbrief; actuele ontwikkelingen die 
de zorg voor cliënten raken;-

- Speerpunten Herstel en het monitoren 
hiervan door RvB in 
kwartaalrapportages.

- Raad van Toezicht: 2x per jaar is er 
overleg, waarvan 1x informeel en 1x in 
het bijzijn van de RvB. Gezamenlijk 
wordt de agenda bepaald mbt
actualiteiten, speerpunten Herstel en 
kwaliteit van zorg voor cliënten van 
Arkin vanuit cliëntenperspectief.

- Met de kwaliteitscommissies wordt een 
jaaragenda en werkafspraken gemaakt 
m.b.t. speerpunten en ontwikkelingen 
in de zorg voor de cliënt.

- Met ZOK wordt op afspraak gesproken 
over zorginnovaties en speerpunten 
Herstel.

Buitenring
Achterban /Cliëntenervaringen

Dit onderdeel haalt speerpunt 
gericht cliëntenervaringen op 
middels :
- locatiebezoeken op de klinieken 

en woonafd. 
- Cliëntenpanels mede 

organiseren binnen de merken;

Doelen 2019:
- per locatie een vast          
contactpersoon bij personeel die 
het contact met cliënten kan 
faciliteren. Hiertoe mensen 
inventariseren. 
· Warm contact met de 
ervaringswerkers als natuurlijk 
bondgenoot in het denken vanuit 
cliëntenperspectief. Hiertoe mensen 
inventariseren. 
·  Het format aanpassen op de 10 
speerpunten Herstel en om open, 
neutrale vragen te stellen. 
- Dmv posters/TV schermen  
informatie CR duidelijk maken zoals 
bezoeken aan te kondigen aan de 
vestigingen.
· Bestaande bewoners overleggen 
benutten.
. Aandacht voor LVB

Buitenring
Themagroepen 

Dit onderdeel verzameld kennis 
vanuit cliëntenperpectief:

Doelen 2019;
-Themagroep SMV:
In samenwerking met Projectgroep 
Herstel en project 
HIC/Drang&Dwang opdracht 
formuleren en leden werven.

-Themagroep  Jeugd:
In 2019 wordt er een jaaragenda 
opgesteld met de 
samenwerkingspartners en worden 
er leden geworven. 

Buitenring
Projecten:

1. HIC/Drang&Dwang: Dit 
project houdt zich bezig met 
het Dwang&Drangbeleid van 
Arkin.

2. Lunchbijeenkomsten:
Onderwerpen voor 
lunchbijeenkomsten, geënt 
op de speerpunten, worden 
geïnventariseerd bij de leden.

3. Lezingen:
Onderwerpen voor lezingen 
geënt op speerpunten 
worden ook bij de leden 
geïnventariseerd.

4. Eigen symposium: 
Onderwerpen voor lezingen 
worden ook bij de leden 
geïnventariseerd.

* Met hersteldoelen wordt bedoeld: gezondheidsdoelen vanuit de 6 levensgebieden van Machteld Huber


