DE SLEUTEL
IDENTITEITSVERKLARING

IDENTITEIT
De Sleutel biedt zorg op maat voor mensen met een
middelgerelateerde stoornis.
We ondersteunen de cliënt actief in het herstelproces
naar meer kwaliteit van leven in verbinding met de
eigen context en de samenleving. We vertrekken
hierbij vanuit diens keuzes en mogelijkheden.
We doen dit in nauwe samenwerking met andere
gespecialiseerde zorgpartners.
In ons streven naar persoonlijke, deskundige en
verbonden zorg voor de cliënt werken we aan een
open cultuur van vertrouwen, mede-eigenaarschap
en co-creatie.

DOELGROEP
We richten onze zorg op mensen met een
middelgerelateerde stoornis en hun onmiddellijke
context.
Het hoofdproduct bij de start van de zorg mag niet
alcohol, tabak of benzodiazepines zijn en dit omwille
van volgende redenen:
kennis van deze producten is voldoende aanwezig
in de niet-categoriale zorg.
er is op heden reeds een breed behandelaanbod
beschikbaar, gaande van motivationele en
farmacologische interventies in de eerste lijn en
GGZ, over PAAZ-diensten tot en met
gespecialiseerde residentiële behandelsettings.
de problematiek is zo wijd verspreid dat inclusie
in ons aanbod onze toegankelijkheid en
deskundigheid met betrekking tot de andere
roesmiddelen zou overspoelen. Zeker in het licht
van toenemend NPS-gebruik, waar expertiseopbouw al heel wat focus zal vragen.
Uiteraard nemen we de behandeling ervan wél op
als comorbiditeit bij ander roesmiddelen-gebruik.

We hebben tijdens de opvolging oog voor
gelijktijdige gedragsverslavingen (gokken en andere).
Indien deze echter de hoofdproblematiek vormen,
verwijzen we naar het specifieke behandelaanbod
van onze partners in de GGZ.
Specifiek willen we wél zorg aanbieden aan mensen
met problematisch gebruik van (voorgeschreven)
opioïde pijnstilling en dit omwille van volgende
redenen:
de-farmacologie is gelijklopend met die van de
opioïde roesmiddelen en we kunnen dus beroep
doen op heel wat opgebouwde expertise die
weinig verbreid is.
ten tijde van de opioïdcrisis in de VS is gebleken
hoe belangrijk bereikbare gespecialiseerde zorg is.
Een gelijkaardig maatschappelijk scenario speelt
zich nu bij ons af en met onze expertise kunnen we
het verschil maken.
We willen ook met geïndiceerde preventie ingrijpen
in de context van lopende trajecten, voorzover er een
nauwe aansluiting is met de zorg.

WAARDEN
Binnen de verslavingszorg en bij de uitvoering van deze kernopdrachten
profileert De Sleutel zich door een persoonlijke, deskundige en
verbonden aanpak. Deze kernwaarden maken we concreet binnen onze
samenwerking met cliënten, met mekaar en met zorgpartners.
Cliënten

Context

Voor ons is de verbinding met de cliënt als unieke
persoon de motor van alle zorg. In een open
dialoog betrekken we de cliënt (en zijn context) als
deskundige partner in diens herstelproces met
persoonseigen krachten, uitdagingen en zingeving.
We brengen voor elke cliënt vanaf de aanmelding
de persoonseigen zorgnoden in kaart op
biomedisch, psychisch, sociaal en zingevingsvlak.
Hierbij gaan we verder dan een ‘defectdiagnose’ en
integreren we ook persoonlijke en contextuele
krachten. We werken gender- en cultuursensitief.
De cliënt krijgt de garantie dat de zorg
georganiseerd en geactualiseerd wordt volgens de
goede, hedendaagse praktijken: elke stap in zijn /
haar traject wordt ondersteund door een solide
wetenschappelijke basis en decennialange
specialistische ervaring.

De context van de cliënt is van cruciaal belang
voor een duurzaam herstel. We streven
doorheen het herstelproces naar een goede
verbinding met de context en de ruimere
samenleving.
Medewerkers
We zien mekaar ook als unieke personen, met
eigen capaciteiten en interesses, op zoek naar
zingeving en bereid om het beste van onszelf te
geven voor de cliënt en mekaar. Onze
deskundigheid blijft groeien binnen een
professioneel haalbare en prikkelende omgeving
dankzij realistische verwachtingen in de
taakuitvoering, een zorgzaam beleid, een hechte
samenwerking en kansen tot verdieping
(expertisedeling, jobrotatie, opleiding,
coaching). Verbinding en afstemming met
mekaar en over de afdelingen heen maken dat
expertise en ervaring niet stoppen aan de
voordeur.

Zorgpartners
Cliëntentrajecten laten we ook buiten de
organisatie naadloos verder lopen door actief
zorgpartners te betrekken en te verbinden.
Daartoe gaan we persoonlijke contacten aan met
de lokale zorgactoren en stellen we onze expertise
laagdrempelig ter beschikking voor
cliëntenoverleg. Binnen het werkveld van de GGZ
zijn we de referentie voor actuele, kwalitatieve
verslavingszorg.

Voor deze waarden willen we gaan staan. Op deze waarden willen we mekaar aanspreken. In de
beleving van persoonlijke, deskundige en verbonden zorg willen we verder gaan dan de norm. Zo
weten we ons oprecht en authentiek in het werk naar onze cliënten en de samenwerking met collega’s
en partners.

LEIDENDE PRINCIPES
Onze voorrangsregels op de rotonde

1. Binnen het kader van onze gemeenschappelijke
visie is er een hoge mate van autonomie in de
werking: binnen de hiërarchie bevinden de
bevoegdheden zich zo laag mogelijk in de organisatie
2. Elkeen van ons heeft initiatiefrecht (en
adviesplicht) in alle materies waarop hij/zij
betrokken is en elkeen van ons neemt
verantwoordelijkheid op voor wat afgesproken werd
en het realiseren van onze waarden in het
zorgaanbod.
3. Medewerkers hebben inspraak in de
besluitvorming die hen raakt: we werken met
consent besluitvorming en principiële bezwaren.

6. De cliënt heeft inspraak, zowel in de eigen
behandeling als in het beleid van de organisatie;
waar mogelijk zetten we ervaringswerkers in.
7. We stellen ons lerend op en voorzien eenvoudige
feedbacklussen zodat deze leidende principes ook in
de toekomst levendig blijven.
8. We zijn een eerlijke en respectvolle werkgever: we
doen wat we zeggen, bieden haalbaar werk aan en de
nodige middelen, ondersteuning en veiligheid om dit
uit te voeren.
9. We investeren actief in blijvende professionele
groei ten dienste van de kernopdrachten.

4. Alle informatie (m.b.t. beslissingen, structuren,
systemen …) is transparant en toegankelijk voor
iedereen tenzij er gegronde redenen zijn voor
vertrouwelijkheid.

10. We werken duurzaam en streven naar financiële
gezondheid. Onze infrastructuur is
kwaliteitsvol,actueel en ondersteunend naar cliënt
en medewerker.

5. Lokaal - regionaal leggen we het accent op
ondernemerschap: ons zorgaanbod speelt soepel in
op de steeds evoluerende, lokale dynamieken en
zorgnoden.

Op bovenstaande principes spreken we mekaar aan
in een geest van gelijkwaardigheid

ZORGWIJZER

