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Project: Beoordelen van medewerkers

Project: CBAW

Kwaliteitsdoelstelling

- Een grondige evaluatie van het project ‘beoordeling van medewerkers’: wat loopt er goed,
wat dient er nog bijgestuurd te worden.

→ Streefdatum: februari 2020

- Het uitschrijven van een gedegen beleidsplan ‘beoordeling van medewerkers in Ons Kinderhuis’.
→ Streefdatum: maart 2020

- Het inplannen van een educatieve blok waarin alle medewerkers grondig worden ingelicht over dit project
(missie, visie, beleidsplan, gebruik van documenten, procedures enz.…).

→ Streefdatum: juni 2020

Kwaliteitsdoelstelling

- De bestaande draaiboeken doornemen en evalueren.
→ Streefdatum: september 2020

- De draaiboeken herschrijven naar onze nieuwe visie en vernieuwde traject.
→ Streefdatum: december 2020

Voor het komende werkjaar 2020 worden volgende acties gepland 
binnen de verschillende lopende of opgestarte projecten:
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PROJECT: Christelijke identiteit

PROJECT: Crowdfunding tuin

PROJECT: De tuin als pedagogisch hulpmiddel

PROJECT: GDPR veiligheidsplan

Kwaliteitsdoelstelling

- De visie en missie beschrijven waarin duidelijk de Christelijke identiteit tot uitdrukking
 komt, gedragen door het bestuur en het netwerk.
→ Streefdatum: juni 2020

- De Christelijke identiteit krijgt vorm in de hele organisatie via beleidsnota’s,  
 procedures en documenten.
→ Streefdatum: december 2020

- Iedere medewerker en cliënt kent de visie en de missie van de organisatie.
→ Streefdatum: juni 2020

- De missie en de visie wordt uitgedragen naar externen door de medewerkers van Ons Kinderhuis.  
 Het is helder waar wij voor staan als organisatie en medewerkers willen de visie uitdragen.
→ Streefdatum: december 2020

Kwaliteitsdoelstelling

- In 2020 gaat de werkgroep verder aan de slag om de resterende som van 137.000€ bij elkaar te krijgen.
→ Streefdatum: december 2020

Kwaliteitsdoelstelling

- Wanneer de omgevingsvergunning in orde is kunnen de werken starten en opgevolgd worden in 2020.
→ Streefdatum: juni 2020

Kwaliteitsdoelstelling

- In 2020 worden de richtlijnen omtrent het gebruik van sociale media en internet vastgelegd en gecommuniceerd naar  
 medewerkers. Waar mogelijk worden deze ook herschreven of toegevoegd aan het arbeidsreglement.
→ Streefdatum: oktober 2020
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PROJECT: Grensoverschrijdend gedrag – anti-agressiebeleid

PROJECT: Middelenbeleid

Kwaliteitsdoelstelling

- Visie vernieuwen en regelgeving uitschrijven.
→ Streefdatum: maart 2020

- Ontwikkelen van de ‘preventiepiramide’ met als pijlers: samenleving, bevordering leefklimaat, algemene preventie,  
 specifieke preventie en probleemaanpak. Uit deze tool worden de procedures herbekeken en uitgewerkt.
→ Streefdatum: juli 2020

- Educatie voorzien voor alle cliënten van Ons Kinderhuis in samenwerking met ‘Arktos’
→ Streefdatum: december 2020

Kwaliteitsdoelstelling

- Visie: Beleidsnota uitschrijven waar preventie, 
interventie, opvang en nazorg onderdeel van uitmaken.

→ Streefdatum: april 2020
- Regelgeving: Procedures herwerken zodat deze 
overeenkomen met de herwerkte visie.

→Streefdatum: juni 2020
- Begeleiding: opmerken en bespreekbaar maken van 
vermoedens over gebruik middelen en hoe begeleiding 
aan de slag kan gaan binnen een uitgewerkt kader.

→ Streefdatum: september 2020

- Pijler ‘begeleiding’ opstarten: een uitwerking van hoe  
 de bestaande  methodieken en procedures vertaald  
 worden naar het werkveld. Alsook zal er worden  
 nagedacht over hoe dit gecommuniceerd zal worden  
 naar begeleiding, cliënten en context.
→ Streefdatum: december 2020
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PROJECT: Onthaal en groeiboek cliënten

PROJECT: Onthaal van medewerkers

Kwaliteitsdoelstelling

- Verder afwerken van de basishoofdstukken beide modules.
→ Streefdatum: juni 2020

- Start maken van het vertalen van de basisversie naar 5 versies, ingericht naar leeftijds- en ontwikkelingsniveau.
→ Streefdatum: maart 2020

- Starten met de uitwerking van de bibliografie en optionele hoofdstukken.
→ Streefdatum: november 2020

- Tussentijdse pilots uitvoeren.
→ Streefdatum: december 2020

Kwaliteitsdoelstelling

- In 2020 gaan we met deze nieuwe projectgroep starten met brainstormen en nadenken hoe  
 we het onthaal van nieuwe medewerkers willen organiseren.
→ Streefdatum: april 2020

- We willen een eerste aanzet geven tot een gestructureerd onthaalbeleid dat nodig is om de
 medewerkers efficiënt met de nodige tijd en aandacht te laten inwerken.
→ Streefdatum: oktober 2020

PROJECT: Positief leefklimaat

Kwaliteitsdoelstelling

- De verschillende domeinen van positief  
 leefklimaat worden gebruikt om de nieuwe teams  
 en leefgroepen vorm te geven.
→ Streefdatum: maart 2020

 - Elke leefgroep heeft aandacht voor huiselijkheid.
→ Streefdatum: mei 2020

- Inspraak en participatie zijn structureel ingebed  
 in de leefgroepwerking via kringgesprekken.
→ Streefdatum: juni 2020

- Structurele bevragingen bij de cliënten om te komen  
 tot een geïmplementeerde tool om doelstellingen en  
 actiepunten per leefgroep op te stellen per 6 maanden  
 en zo tot kwaliteitsverbetering te komen.
→ Streefdatum: oktober 2020
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PROJECT: Toekomst Ons Kinderhuis

PROJECT: Vrijwilligerswerking

Kwaliteitsdoelstelling

- Opvolging en evaluatie van de reorganisatie op de verschillende domeinen zoals leefgroepwerking, cliënten,  
 personeel, financiën, infrastructuur,…
→ Streefdatum: april 2020

Kwaliteitsdoelstelling

- De vernieuwde vrijwilligerswerking zal bij alle medewerkers geïntroduceerd worden d.m.v. een educatieve blok.
→ Streefdatum: oktober 2020

- We willen investeren in de aanwerving van nieuwe vrijwilligers.
→ Streefdatum: december 2020

- Er wordt een eerste evaluatie gepland van het nieuwe vrijwilligersbeleid.
→ Streefdatum: december 2020

PROJECT: Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Kwaliteitsdoelstelling

- Evaluatie van de oorspronkelijke werkgroep en de huidige situatie en aanpassen aan de actuele noden.
→ Streefdatum: september 2020

- Visie uitwerken rond gepaste ondersteuning bieden bij de seksuele ontwikkeling van de cliënten.
→ Streefdatum: oktober 2020

- Procedures aanpassen aan de nieuwe leefgroepen en groepssamenstelling.
→ Streefdatum: december 2020
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PROJECT: VTO beleid:

PROJECT: Welzijn op het werk – Evacuatieplannen

Kwaliteitsdoelstelling

- Een grondige evaluatie van het project ‘VTO-beleid’: wat loopt er al goed, wat dient er nog
bijgestuurd te worden.
→ Streefdatum: november 2020

- Het inplannen van een educatieve blok waarin alle pedagogische medewerkerkers grondig
worden ingelicht over dit project (missie, visie, gebruik van documenten, procedures, enz...).
→ Streefdatum: november 2020

Kwaliteitsdoelstelling

- Ons Kinderhuis zal een digitaal interventiedossier indienen bij de brandweer. Zo blijven zij altijd 
op de hoogte van de laatste aanpassingen aan het gebouw.
→ Streefdatum: juni 2020

- Indienen van het interventiedossier en het updaten van de meest recente evacuatieplannen
→ Streefdatum: september 2020
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