Dit document bevat de werkdoelen van
Mindfit Directie en office voor 2018.
Doelen en resultaten waar we met zijn
allen naar streven.
Wij spreken daarom niet meer van een
jaarplan, maar over werkdoelen.
Doelen die ook ingehaald kunnen worden
door ontwikkelingen in de tijd en daarom
bijgesteld moeten kunnen worden. Het is
daarom een ‘levendig’ document. Er
kunnen ook nieuwe doelen bijkomen.

Om in deze snel veranderende
maatschappij enig houvast te hebben,
hebben wij gekozen voor twee
hoofdthema’s:
o Duurzame ggz
o Dienstverlenende ggz
Getracht wordt om alle ontwikkelen in
2018 vanuit deze thema’s te verbinden.
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Versie 1.0 besproken met Raad van
Bestuur 10 oktober 2017
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Onderwerp

Doelen/acties

Geen wachttijden - goede
doorstroom van klanten

Bespreekpunt bij kwartaaloverleggen met kringen. Behoeft continue aandacht in kringen in 2018.

Congres basis ggz voorbereiden

In samenwerking met de UT en ggz partners een congres over de basis ggz organiseren. Congres vindt plaats
in november 2018.

Groei

Realisatie groeiambitie 2018 volgens plan. Betreft groei Mindfit generalistisch in geografische spreiding en fte.
Focus op uitbreiding buiten het ‘traditionele’ werkgebied Dimence Groep. Voorbereiden groeiambitie 2019.

Ingang zetten scenario POH
GGZ

Acties uitzetten afhankelijk van gekozen scenario voor de POH GGZ in najaar 2017.

Professionaliseren interne
organisatie

Functiehuis aanpassen, scholingsproces professionaliseren, processen rondom veiligheid professionaliseren,
feedback cirkel professionaliseren.

Behandelmenu evalueren,
bijstellen en professionaliseren

Behandelmenu samenstellen, implementeren (technische ontwikkeling en scholing) en tussentijdse evaluatie.

Overgang kring collectieve
preventie naar Divisie WMO

Overgang in goede banen lijnen. Aandacht voor personele en inhoudelijke punten.

Klantportaal doorontwikkelen,
implementeren en evalueren

Klant kan zelf:
o afspraken maken
o voortgangsverslag maken
Klant heeft inzage in fase behandeltraject.

Implementatie
dienstverleningsconcept Mindfit

Dienstverleningsconcept volgens plan stapsgewijs invoeren binnen Mindfit. Tevens het samen huisvesten van
Office en secretariaat.

