
Nr Projecttitel Actiepunten

n

i Wie ? Commentaar Timing 2018

1 TMST-project Verdere implementatie TMST project - opvolging en bijsturing waar nodig, contracten met nieuwe ziekenhuizen AVN -TM - EV Q1-Q4

2 kanteling medische organisatie NMSC in samenwerking met externe consultant herdefiniëren van medische aanpak van MS patiënten TM-EV-RVB Q1- Q4

3 teamwerking communicatie, flexibiliteit en teamspirit, opvolging personeelsverloop, ziekteverzuim diensthoofden Q1-Q4

4 volledig verslag in KWS dossier alle therapeuten en paramedici hebben een dossier in KWS diensthoofden - TM Q1

5 kwaliteitsverbetervoorstellen voorstellen in een PDCA structuur gieten diensthoofden Q1-Q4

6 JCI bestendigen van behaalde label, interne audits ter controle üMDM Q1-Q4

7 dashboard kwaliteitsindicatoren opstellen dashboard en bepalen kwaliteitsindicatoren (IPSG) MDM - TM Q1

8 VIP² deelname registratie, opvolging indicatoren üMDM BT? Q1-Q4

9 Implementatie van elektronisch opleidingsdossier opleidingsbeleid via Archibus AW ism alle departementen Q1-Q4

10 juridische aspecten arbeidsreglement-gedragscode-WIS procedure op elkaar afstemmen, GSM policy, wettelijk roosteren AW dient voorgelegd te worden aan OR Q1 - Q2

11 aanwervingsbeleid proces rekrutering en onthaal met bijzondere aandacht voor verpleegkundig departement AW-HB Q1-Q4

12 actieplan ziekteverzuim en personeelsverloop monitoren verzuim en uittekenen van verzuimbeleid AW ism alle departementen Q1 - Q2

13 HR beleidsplan binnen verpleegkundig departement

selectie, loopbaanontwikkeling, plannings-,opvolgings-,functioneringsgesprekken, verloop, ziekteverzuim, vorming, begeleiding 

nieuwe vpk, HB ism HR Q1

14 opvolging re-organisatie C1, B1, C3 mutatie van hoofdverpleegkundigen; opvolging, hoofdverpleegkundige= manager van eenheid HB Q1

15 implementatie van afstemming bestaffing in functie van zorgzwaarte ijken van zorgzwaarte - afstemming personeelsinzet ifv zorgzwaarte HB Q1

16 Van inschrijving tot facturatie eerst planning en medisch secretariaat beter op elkaar afstemmen BV hulp van Maarten Andriessen Q2

17 aanleveren correcte activiteits- en financiële cijfers accuraat aanleveren cijfers prestaties, facturatie; wekelijks, maandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks BV-Leen Verlinden

correcte on-time cijfers zijn noodzakelijk voor goed 

beleid Q1

18 conventies, nomenclatuur, MZG, ontslagbrieven volledig en op tijd versturen van documenten en gegevens BV - Lieve Van Capellen-Josianne van Essche achterstand en niet facturatie vermijden Q2

19

Actieve deelname aan werkgroep financiën olv Agentschap Zorg en 

Gezondheid opvolgen voorstellen BFM revalidatieziekenhuizen BV Q1-Q4

20 implementatie van facilitair dashboard per FMP een parameter volgen en interpreteren JM ISP JCI Q1-Q2

21 overheidsopdrachten masterplan, keuken, linnen, warmhoudkarren tijdslijn, lastenboeken opstellen JM - TM - AD BT? Q1

22 opvolgen JAP preventie organisatie noodplanoefening, blusoefeningen PA - JM - CCZ hulp van Bart Belmans en Hans Roels Q2

23 IT projecten intern aanpakken beheer website - sharepoint - IT manager WH TVO Q1

24 voorbereiden verhuis verhuis naar containers voorbereiden met technische en financiële consequenties WH Q1 - Q2

25

Update missie-visie - bepalen strategisch  zorgplan voor de site Melsbroek 2018-

2020

Omzetting strategische doelen naar operationele doelen + communicatie naar medewerkers, patiënten, doorverwijzers + 

operationele omzetting JAP 2018 EV ism RvB -  DC hulp van A. Veris Q1 - Q4

26 definitief masterplan ism architecten en andere partijen bepalen definitief masterplan EV ism RVB en DC Q1

27 oprichten wetenschappelijk onderzoekscel coördinatie van wetenschappelijk onderzoek voor alle specialiteiten EV met artsen Q1

28

Bepalen toekomstvisie inzake financiering - medisch inhoudelijke uitwerking - 

sociaal luik voor revalidatie ziekenhuizen

Participatie aan forum reva-ziekenhuizen

EV /  TM Q1- Q4
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