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1. Overlegorganen binnen vzw Stijn 

 
1.1. Algemene Vergadering vzw Stijn 
Leden 
De leden van de Algemene Vergadering worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van 
de Raad van Bestuur en bestaan uit al de leden van de verbonden vzw’s Steunfondsen of Vriendenkring en 
de eventuele andere aanvaarde leden. 
Niet alle leden hebben stemrecht. Elke Raad van Toezicht van een centrum duidt jaarlijks aan welke van zijn 
leden stemrecht hebben in de Algemene Vergadering.  Het aantal stemgerechtigden wordt bepaald op ba-
sis van het aantal gebruikers van het centrum. 
0  -   49 gebruikers:  3 afgevaardigden 
50  -   99 gebruikers:  4 afgevaardigden 
100  - 149 gebruikers:  5 afgevaardigden 
150 en meer gebruikers:  6 afgevaardigden 
De leden van de Raad van Bestuur, uitgezonderd de directeurcoördinator, zijn stemgerechtigde leden. De 
niet-stemgerechtigde leden hebben een adviserende stem. 
De directeurcoördinator, de directieleden van de verschillende centra en de waarnemers van de gebruikers 
in de Raden van Toezicht en de Raad van Bestuur, worden uitgenodigd als waarnemer. 
 
Voor het dienstencentrum ’t Klavertje zijn de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de 
Vriendenkring lid van de Algemene Vergadering. De directeur en leden van de Raad van Toezicht worden 
als waarnemer uitgenodigd. 
 
Taak 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn statutair vastgelegd: 
- Goedkeuren van het jaarverslag, het financieel verslag van het voorbije jaar en de begroting van 
  het komende jaar. 
- Benoemen en ontslaan van de leden van de Algemene Vergadering. 
- Aanstellen en ontslaan van de voorzitter uit de leden van de Raad van Bestuur. 
- Opstellen en wijzigen van de statuten. 
- Benoemen en ontslaan van de revisor. 
 
Vergaderritme 
Eenmaal per jaar 
Schriftelijk verslag bij secretariaat vzw Stijn en bij de directeur van Dienstencentrum ’t Klavertje. 
 
1.2. Raad van Bestuur vzw Stijn 
Doel 
De Raad van Bestuur heeft als opdracht de gezamenlijke juridische verantwoordelijkheid te dragen. Om de 
autonomie van de voorzieningen te respecteren, wenst hij geen beslissingen te nemen tegen de adviezen 
van de Raad van Toezicht in, tenzij deze adviezen het algemeen beleid of belang van vzw Stijn of de belan-
gen van één of meerdere dienstencentra zouden schaden. 
De Raad van Bestuur dient te controleren of de strategische opties van een bepaald dienstencentrum niet 
in conflict komen met de opties van andere dienstencentra en of de financiële doelstellingen van de centra 
realistisch zijn. 
Gezien juridische verantwoordelijkheid dienen alle overeenkomsten of transacties met derden van alle 
dienstencentra officieel door de Raad van Bestuur bevestigd, bekrachtigd en geacteerd te worden. 
 
Leden 
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Minimum 4 en maximum 11 leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergade-
ring.  De leden worden benoemd op voorstel van de Raad van Bestuur.  Een beheerder wordt benoemd 
voor een termijn van zes jaar, op zulke wijze dat telkens na het verstrijken van twee jaar één derde van de 
beheerders van rechtswege ontslagnemend is.  Bij de benoeming wordt bepaald wanneer het mandaat ver-
strijkt. 
De directeurcoördinator is uit hoofde van zijn functie stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur. 
Beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige leden genomen.  De regel is echter 
dat men consensus nastreeft. 
Worden steeds uitgenodigd op de vergadering van de Raad van Bestuur maar zijn geen lid : 
- de directeurs die lid zijn van het coördinatieteam; 
- de vertegenwoordiger van de gebruikers; 
- de verslaggever. 
 
Taak 
- Voordragen van leden voor de Algemene Vergadering van vzw Stijn. 
- Voordragen van nieuwe leden van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering. 
- Benoemen van de ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder. 
- Aanduiden en machtigen van beheerders als vertegenwoordigers van vzw Stijn in de verschil-   
  lende vzw's Steunfonds of Vriendenkring. 
- Selecteren, benoemen en ontslaan van de directeurcoördinator 
- In overleg met de directie en/of Raad van Toezicht : selecteren, benoemen en ontslaan van de    
  stafmedewerkers vanaf niveau licentiaat en de directieleden van de centra  
- Coördineren en beslissen in verband met vergunningen en erkenningen voor bouw- en werkings- 
  subsidies verstrekt door VIPA of VAPH. 
- Vertegenwoordiging bij de lokale en regionale overheden. 
- Beslissen in verband met de verwerving van onroerende goederen. 
- Coördineren en beslissen in verband met de investeringen in onroerend goed. 
- Openen en sluiten van bankrekeningen. 
- Leningen aangaan bij de vzw's Steunfonds of Vriendenkring en bij derden. 
- Goedkeuren, (eventueel aanpassen) en opvolgen van de beleidsplannen, de werkingsbegroting,         
  de investeringsbegroting en de kwaliteitswerking van de verschillende centra. 
- Vertegenwoordigers aanduiden van vzw Stijn in externe overlegorganen. 
 
Vergaderritme 
Eenmaal per maand 
Schriftelijk verslag bij secretariaat vzw Stijn en bij de directeur van Dienstencentrum ’t Klavertje. 
 
1.3. Coördinatieteam vzw Stijn 
Leden 
Het Coördinatieteam bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, de directeurcoördinator, en de al-
gemeen directeurs van de verschillende voorzieningen van vzw Stijn. 
 
Taak 
- Voorbereiden van de vergadering van de Raad van Bestuur. 
- Voorbereiden van de vergadering van de Centrale Raad. 
- Voorbereiden van de vergaderingen van de Centrale Ondersteuningscellen. 
- Waken over het ontstaan en behouden van een samenhorigheidsgevoel, door het correct 
  naleven van de gemeenschappelijke Visie en Missie. 
- Uitbouwen van instrumenten om de middelen eerlijk te verdelen. 
- Opmaken van een gezamenlijk strategisch plan op lange termijn en een gezamenlijk beleidsplan 
- Adviseren van het jaarlijks beleidsplan per dienstencentrum. 
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Vergaderritme 
Maandelijks, 3u per vergadering 
Schriftelijk verslag bij secretariaat vzw Stijn en de directeur van Dienstencentrum ’t Klavertje. 
 
1.4. Centrale Raad vzw Stijn 
Doel 
De Centrale Raad is een instrument van vzw Stijn om vorming, intervisie en informele contacten te organi-
seren in verband met organisatieontwikkeling of andere actuele thema’s in de organisatie van de gehandi-
captenzorg. 
 
Leden 
- Personeelsleden van de centra voorgesteld door de directeur en aanvaard door de Raad van Bestuur. 
- De directeurcoördinator en bestuurderauditor 
- De leden van de Raad van Bestuur 
- Stafmedewerkers coördinatiecentrum 
- Genodigden in functie van de agenda 
 
Vergaderritme 
Minstens twee maal per jaar, 3 of 6 uur per vergadering naargelang het thema. 
 
1.5. Centrale Ondersteuningscellen (COC) 
Leden 
Centrale Ondersteuningscellen worden gevormd door leden van de Raden van Toezicht, deskundige vrijwil-
ligers en personeelsleden van de verschillende centra. 
Ze worden aangesteld door de Raad van Bestuur. 
 
Taak 
Uitwerken van adviezen omtrent specifieke onderwerpen. 
Op dit ogenblik bestaan er volgende COC : 
- automatisering 
- aankopen 
- gebruikers 
- werknemers 
- financiering 
- vrijwilligerswerking 
- verzekeringen  
- sociale dienst 
- preventieadviseurs 
- vertrouwenspersonen 
- palliatieve zorgen 
…. 
 
Vanuit Dienstencentrum ’t Klavertje wordt er deelgenomen aan: 
De intervisiegroep N.A.H.: deelname door de pedagoog 

Vergaderritme: 3 keer per jaar, 3 u per vergadering 
De C.O.C. vrijwilligers, deelname door de verantwoordelijke Laekerveld. 

Vergaderritme: 2 keer per jaar, 3 u per vergadering 
Verslag N-schijf 

De C.O.C. sociale dienst en OpStap: deelname door de maatschappelijk assistent en directeur 
Vergaderritme: 3 keer per jaar, 3 u per vergadering 
Verslag N-schijf 

De C.O.C pedagogen en psychologen: deelname door de pedagoog. 
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Vergaderritme: 4 keer per jaar, 3 u per vergadering 
Verslag N-schijf 

De C.O.C. personeelsbeleid: deelname door de directeur 
Vergaderritme: 2 keer per jaar, 3 u per vergadering 
Verslag N-schijf 

De C.O.C. aankopen: deelname door de logistiek verantwoordelijke 
Vergaderritme: 2 keer per jaar, 2 u per vergadering. 
Verslag N-schijf  

De C.O.C. vertrouwenspersonen: deelname door de vertrouwenspersoon 
Vergaderritme: 2 keer per jaar, 3u per vergadering 
Verslag N-schijf 

De werkgroep palliatieve zorgen: deelname door de zorgconsulent/palliatief deskundige 
Vergaderritme: 2 keer per jaar, 3u per vergadering 
Verslag N-schijf 

De C.O.C. preventie-adviseurs: deelname door de preventie-adviseur 
Vergaderritme: 10 keer per jaar, 3u per vergadering 
Verslag N schijf 

De C.O.C. zingeving: deelname door de verpleegkundige Laekerveld 1 
Vergaderritme: 2 keer per jaar, 3u per vergadering 
Verslag N schijf 

Werkgroep persoonsvolgende financiering: deelname door de directeur 
vergaderritme: 4 keer per jaar 
Verslag N-schijf  

Werkgroep opvolging website en informatica: deelname door de directeur 
Vergaderritme 1 keer per jaar 
Verslag N-schijf 

Intervisiegroep verantwoordelijken studiowonen door verantwoordelijken woonvormen 
Vergaderritme 1 keer per jaar 
Verslag N-schijf 

 
 

1.6. De verbonden vzw’s (steunfondsen, vriendenkring…) 
Doel 
Per dienstencentrum is er een afzonderlijke vzw om de plaatselijke betrokkenheid juridisch te verankeren. 
De leden van deze vzw’s hebben een dubbele opdracht.  Enerzijds bevorderen zij de integratie van het 
dienstencentrum in de plaatselijke gemeenschap door actief de dagdagelijkse werking op te volgen en te 
ondersteunen. Anderzijds zetten ze acties op om extra inkomsten te bekomen. 
 
De  verbonden vzw garandeert als juridische entiteit dat deze verzamelde fondsen bestemd blijven voor het 
dienstencentrum waarvoor de acties werden opgezet. 
 
Leden 
- De leden aanvaard door de Algemene Vergadering. 
- vzw Stijn die  over de helft + 1 van de stemmen beschikt. 
 
Taak 
- Fondsen werven en beheren per centrum. 
- Voorstellen doen aan de Raad van Bestuur, in verband met afgevaardigden voor de Raad van 
  Toezicht 
- Plaatselijke integratie van het dienstencentrum bevorderen. 
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Voor Dienstencentrum ’t Klavertje is vzw Vriendenkring ’t Klavertje het steunfonds en hebben zij twee loka-
le werkingen, Vriendenkring ’t Klavertje voor Houthalen-Helchteren en Vriendenkring de Boter-
mijn/Beukenveld voor Beringen. 
 
Vergaderritme 
Minstens één maal per jaar 
 
1.7.Team @work 
 
Leden 
- jobcoach ’t Klavertje 
- jobcoach ’t Weyerke  
- jobcoach Sint Gerardus 
- verantwoordelijke team@work 
 
Taak 
Team@work doet de inhoudelijke opvolging van het begeleid werk, binnen de Dienst Begeleid werk.  
De Dienst Begeleid werk ‘@work’ is een samenwerkingsverband tussen Dienstencentrum ’t Klavertje, Dien-
stencentrum ’t Weyerke en Dienstencentrum Sint Gerardus. 
Indien zinvol worden leden uit de stuurgroep uitgenodigd bij team@work. 
 
Vergaderritme 
Maandelijks. 
Er is een schriftelijk verslag dat door ieder teamlid kan ingekeken worden. Het verslag is ter inzage op de N-
schijf en wordt verspreid aan de stuurgroep. 
 
1.8. Stuurgroep @work 
 
Leden 
- directeur Dienstencentrum ’t Klavertje (voorzitter) 
- verantwoordelijke team @work 
- pedagoog Dienstencentrum ’t Klavertje 
- afdelingsdirecteur Dienstencentrum ’t Weyerke 
- afdelingsverantwoordelijke Dienstencentrum Sint Gerardus 
  
Taak 
Stuurgroep @work volgt de werking van de Dienst Begeleid Werk en de samenwerking tussen de diensten-
centra op. De doelstellingen van de dienst Begeleid werken worden opgesteld en opgevolgd en de beleids-
thema’s worden besproken (wetgeving, kostprijsberekening,…). 
 
Vergaderritme 
Twee maal per jaar. 
Er is een schriftelijk verslag dat door ieder lid van de stuurgroep kan ingekeken worden. Het verslag is ter 
inzage op de N schijf. 
 
1.9 Stuurgroep Werkmix/Uiter@art 
 
Leden 
- verantwoordelijke de Werkmix 
- coördinator Uiter@art 
- directeur Dienstencentrum ’t Klavertje (voorzitter stuurgroep Werkmix) 
- pedagoog Dienstencentrum ’t Klavertje 
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- directeur Dienstencentrum Sint Gerardus 
- afdelingsverantwoordelijke Dienstencentrum Sint Gerardus 
- pedagoog Sint Gerardus 
- directeur zorg Sint Gerardus (voorzitter stuurgroep Uiter@art) ??? 
 
Taak 
De Stuurgroep Werkmix/Uiter@art doet de opvolging van de twee samenwerkingsprojecten van Diensten-
centrum ’t Klavertje en Dienstencentrum Sint Gerardus, nl. atelier semi-industrieel werk De Werkmix en 
Kunstenproject Uiter@art. (zie basistekst samenwerkingsverbanden vzw Stijn) 
 
Vergaderritme 
Twee keer per jaar. 
Er is een schriftelijk verslag dat door ieder lid van de stuurgroep kan ingekeken worden. Het verslag is ter 
inzage op de N schijf 
 

1.10 Werkgroep Uiter@art 
 
 Leden 
- coördinator Uiter@art 
- verantwoordelijke de Heuf 
- verantwoordelijke de Botermijn 
- teamlid Laekerveld ?? 
- teamlid Ac’cent 
- teamlid Residentie 1 
- teamlid Residentie 2 
 
Taak 
De Werkgroep Uiter@art denkt inhoudelijk mee in de uitbouw  van het samenwerkingsproject van Dien-
stencentrum ’t Klavertje en Dienstencentrum Sint Gerardus, nl. Kunstenproject Uiter@art.  
De werkgroep werkt de lopende projecten verder uit en lanceert nieuwe projecten. Zij houdt voeling hou-
den met wat er leeft rond de projecten van Uiter@art en volgt de inschrijvingen mee op. 
 
Vergaderritme 
Eén maal per twee maanden, met uitzondering van de vakantieperiode. 
Er is een schriftelijk verslag dat door ieder lid van de werkgroep kan ingekeken worden. Het verslag is ter 
inzage op de N schijf en wordt verstuurd naar de leden van de stuurgroep. 
 
 

2. Overlegorganen Dienstencentrum ’t Klavertje 
Alle verslagen zijn digitaal terug te vinden op de N-schijf van Dienstencentrum ’t Klavertje. 
 
2.1. Raad van Toezicht Dienstencentrum ‘t Klavertje 
Doel 
De Raad van Toezicht bestaat uit sterk betrokken vrijwilligers die vanuit hun opleiding en ervaring de plaat-
selijke begeleiding en controle van het dienstencentrum waarmaken. Zij moeten erop toezien dat de uit-
gewerkte strategie daadwerkelijk wordt omgezet.  Zij dienen te waken over de uitvoering van de goedge-
keurde beleidslijnen en na gaan of de werkingsbegrotingen, waarin het toegestaan personeelskader zit en 
de investeringsbegrotingen correct worden uitgevoerd. 
 
Leden 
De leden worden voorgedragen door de verbonden vzw Steunfonds of Vriendenkring in overleg met Raad 
van Bestuur van vzw Stijn. 
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De Raad van Bestuur van vzw Stijn doet de definitieve benoeming van de leden van de Raad van Toezicht. 
De directie en de voorzitters van de gebruikersraden van het centrum zijn van rechtswege lid van de verga-
dering. 
De leden van de Raad van Toezicht zijn ook lid van de vzw Steunfonds of Vriendenkring  van het centrum en 
van de Algemene vergadering van vzw Stijn. 
De leden van de Raad van Bestuur van vzw Stijn hebben steeds recht om deel te nemen aan de vergaderin-
gen van de Raad van Toezicht. 
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor 6 jaar.  Om de 2 jaar dient 1/3 van de ledenlijst 
verlengd of vervangen te worden. 
 
Taak 
De leden hebben een gedelegeerde verantwoordelijkheid die, bij beslissing van de Raad van Bestuur van 5 
februari 1998, werd vastgelegd. De Raad van Bestuur heeft aan de Raad van Toezicht de volgende taken en 
verantwoordelijkheden overgedragen. 
 
- De financiële controle van de jaarlijks goedgekeurde budgetten : 
   * Opvolgen van de resultatenrekening en werkingskosten per kwartaal. 
   * Nagaan of de personeelsbenutting binnen de toegestane personeelstoewijzing is gebleven. 
   * Opvolgen van de investeringsbegroting. 
- Voorstellen doen en advies geven over initiatieven voor nieuwe projecten of uitbreidingen van het 
  Dienstencentrum: 
  opmaken van het masterplan voor het VAPH, voorstellen formuleren voor nieuw-  
  bouw en renovatie, het starten van experimenten en nieuwe afdelingen en opzetten van 
  onderzoeksprojecten. 
- In samenspraak met de Directie er over waken dat de basisfilosofie, de vooropgestelde doelstellingen en 
kwaliteitscriteria worden nagestreefd. Dit veronderstelt informatie en overleg over : 

 * de gebruikersraden  
 * het opnamebeleid 

   * het personeelsbeleid 
   * de jaarplanning 
   * de werking van de leefgroep en de begeleiding van de zorggebruikers 
   * de organisatiestructuur, de organisatiecultuur en de communicatiekanalen 
   * uitwisseling van experimenten, nieuwe projecten of initiatieven met andere dienstencentra. 
 
Vergaderritme 
Eenmaal om de twee maanden, 2 uur per vergadering. 
 
2.2. Directieteam 
Leden 
Het directieteam is samengesteld uit:  
- directeur 
- pedagoog 
- logistiek verantwoordelijke  
- verantwoordelijke de Botermijn 
- verantwoordelijke Laekerveld 
- verantwoordelijke de Heuf 
- verantwoordelijke de Werkmix 
- verantwoordelijke Beukenveld 
- verantwoordelijke @work?  
- directeurcoördinator vzw Stijn 
- voorzitter Raad van Toezicht  
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Het directieteam treedt op als geheel.  De beslissingen worden collegiaal genomen.  De directeur is de eer-
ste verantwoordelijke en beslist als er geen eensgezinde beslissing wordt gevonden. 
Er is een schriftelijk verslag dat bezorgd wordt aan alle leden, aan de voorzitter en de ondervoorzitter van 
de Raad van Toezicht en aan alle directies van de dienstencentra van vzw Stijn. 
 
Taak 
Hierbij verwijzen wij naar 4.a Organisatiestructuur. 
 
Vergaderritme 
De directie vergadert gemiddeld tweemaal per maand, uitgezonderd in de grote vakantie. 
3 uur per vergadering 
 
2.3. Teamoverleg Botermijn 
Leden 
De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van de Botermijn. 
Aan de vergadering nemen alle teamleden deel. De pedagoog/zorgconsulenten komen naar de inhoudelijke 
vergaderingen. 
Het team treedt op als geheel. De beslissingen worden collegiaal genomen. De verantwoordelijke beslist als 
er geen eensgezinde beslissing wordt gevonden. 
Er is een schriftelijk verslag dat door ieder teamlid kan ingekeken worden. Het verslag is ter inzage op de N 
schijf. 
   
Taak 
Hierbij verwijzen wij naar 4.a Organisatiestructuur. 
 
Vergaderritme  
Het team vergadert 3 maal per maand, behalve in de vakantieperiodes. 
2 uur per vergadering 
  
2.4. Teamoverleg de Heuf 
Leden 
De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van dagcentrum de Heuf. 
Aan de vergadering nemen alle teamleden deel. De pedagoog/zorgconsulenten nemen deel aan de inhou-
delijke vergaderingen, om de twee weken. 
Het team treedt op als geheel. De beslissingen worden collegiaal genomen. De verantwoordelijke  
beslist als er geen eensgezinde beslissing wordt gevonden.  
Er is een schriftelijk verslag dat door ieder teamlid kan ingekeken worden. Het verslag is ter inzage op de N 
schijf. 
 
Taak 
 Hierbij verwijzen wij naar 4.a Organisatiestructuur. 
 
Vergaderritme 
Het team vergadert wekelijks, behalve in de vakantieperiodes. 
1 uur 30 per vergadering 
 
2.5. Teamoverleg De Werkmix 
Leden 
De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van de Werkmix.  
Aan de vergadering nemen alle teamleden deel. De pedagoog van ’t Klavertje neemt deel aan de inhoude-
lijke vergaderingen, de zorgconsulenten komen één keer per jaar. 
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Het team treedt op als geheel. De beslissingen worden collegiaal genomen. De verantwoordelijke beslist als 
er geen eensgezinde beslissing wordt gevonden. 
Er is een schriftelijk verslag dat door ieder teamlid kan ingekeken worden. Het verslag is ter inzage op de N 
schijf. 
   
Taak 
Hierbij verwijzen wij naar 4.a Organisatiestructuur. 
 
Vergaderritme  
Het team vergadert 2 maal per maand, behalve in de vakantieperiodes. 
2 uur per vergadering. 
 
2.6. Teamoverleg Laekerveld 
Leden 
De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van Laekerveld. De vergaderingen zijn opge-
splitst voor Laekerveld 1 en Laekerveld 2. 
Aan de vergadering nemen alle teamleden en de pedagoog/zorgconsulenten deel.  
Het team treedt op als geheel. De beslissingen worden collegiaal genomen. De verantwoordelijke beslist als 
er geen eensgezinde beslissing wordt gevonden. 
Er is een schriftelijk verslag dat door ieder teamlid kan ingekeken worden. Het verslag is ter inzage op de N 
schijf. 
   
Taak 
Hierbij verwijzen wij naar 4.a Organisatiestructuur. 
 
Vergaderritme  
Het team vergadert 2 maal per maand, behalve in de vakantieperiodes. 
3 uur per vergadering. 
 
2.7. Nachtoverleg Laekerveld 
Leden 
De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van Laekerveld. Aan de vergadering nemen 
alle nachtbegeleiders deel, zowel de vaste nachtbegeleiders als de begeleiders die op regelmatige basis in 
de nacht worden ingezet. De pedagoog en de directeur nemen afwisselend deel. 
Het team treedt op als geheel. De beslissingen worden collegiaal genomen. De verantwoordelijke beslist als 
er geen eensgezinde beslissing wordt gevonden. 
Er is een schriftelijk verslag dat door iedere nachtbegeleider kan ingekeken worden. Het verslag is ter inza-
ge op de N schijf. 
   
Taak 
Hierbij verwijzen wij naar 4.a Organisatiestructuur. 
 
Vergaderritme  
Het team vergadert 2 maal per jaar, 2 uur per vergadering. 
 
2.8. Teamoverleg Beukenveld 
Leden 
De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van Beukenveld. Aan de vergadering nemen 
alle teamleden en de pedagoog/zorgconsulenten deel.  
Het team treedt op als geheel. De beslissingen worden collegiaal genomen. De verantwoordelijke beslist als 
er geen eensgezinde beslissing wordt gevonden. 
Er is een schriftelijk verslag dat door ieder teamlid kan ingekeken worden. Het verslag 
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is ter inzage op de N schijf. 
   
Taak 
Hierbij verwijzen wij naar 4.a Organisatiestructuur. 
 
Vergaderritme  
Het team vergadert 2 maal per maand, behalve in de vakantieperiodes. 
3 uur per vergadering. 
 
2.9.  Nachtoverleg Beukenveld 
Leden 
De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van Beukenveld. Aan de vergadering nemen 
alle nachtbegeleiders deel. 
Het team treedt op als geheel. De beslissingen worden collegiaal genomen. De verantwoordelijke beslist als 
er geen eensgezinde beslissing wordt gevonden. 
Er is een schriftelijk verslag dat door iedere nachtbegeleider kan ingekeken worden. Het verslag is ter inza-
ge op de N schijf. 
   
Taak 
Hierbij verwijzen wij naar 4.a Organisatiestructuur. 
 
Vergaderritme  
Het team vergadert 2 maal per jaar, 2 uur per vergadering. 
 
2.10 Ondersteuningsteam 
Leden 
De vergadering wordt voorgezeten door de pedagoge, de leden zijn de maatschappelijk assistent en de 
zorgconsulenten. De directeur ontvangt de uitnodiging en agenda en komt indien zinvol.  
Er is een schriftelijk verslag dat aan ieder lid wordt bezorgd. Het verslag is ter inzage op de N schijf. 
   
Taak 
Het ondersteuningsteam heeft als taak om enkele ‘losstaande’ functies samen te brengen, om elkaars func-
tie en werking beter te leren kennen met het oog op een efficiënte samenwerking en eenzelfde inhoudelij-
ke visie. 
 
Vergaderritme  
Het ondersteuningsteam vergadert 4 maal per jaar. 
3 uur per vergadering. 
 
2.11. Gebruikersraden de Botermijn, de Heuf,  Laekerveld en Beukenveld. 
Hierbij verwijzen wij naar procedure 4.6.5 Het organiseren van het collectief overleg. 
 
2.12. Medewerkersoverleg de Botermijn, gastenvergadering de Heuf, deelnemersvergadering de Werk-
mix, bewonersoverleg Laekerveld en bewonersoverleg Beukenveld. 
Hierbij verwijzen wij naar procedure 4.6.5 Het organiseren van het collectief overleg. 
 
2.13 Werkgroep Vrijwilligers 
Leden 
- verantwoordelijke Laekerveld (voorzitter) 
- vrijwilligersverantwoordelijke uit elke afdeling 
Er is een schriftelijk verslag dat aan ieder lid wordt bezorgd. Het verslag is ter inzage op de N schijf. 
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Taak 
De werkgroep vrijwilligers ondersteunt de verschillende afdelingen in hun vrijwilligersbeleid. 
…? 
 
Vergaderritme  
De werkgroep vrijwilligers komt minimaal één maal per jaar samen. 
2 uur per vergadering. 
 
2.13 Ecoteam 
Leden 
- logistiek verantwoordelijke (voorzitter) 
- afgevaardigde ecoteam uit elke afdeling 
Er is een schriftelijk verslag dat aan ieder lid wordt bezorgd. Het verslag is ter inzage op de N schijf. 
   
Taak 
Het ecoteam ondersteunt de verschillende afdelingen in het ecologisch werken. 
…? 
 
Vergaderritme  
Het ecoteam komt minimaal één maal per jaar samen?? 
2 uur per vergadering. 
 
2.13 Werkgroep Sociale Media 
Leden 
- administratief bediende (voorzitter) 
- afgevaardigde uit elke afdeling 
Er is een schriftelijk verslag dat aan ieder lid wordt bezorgd. Het verslag is ter inzage op de N schijf. 
   
Taak 
De werkgroep sociale media volgt de berichtgeving via sociale media op, en stuurt bij waar nodig. 
…? 
 
Vergaderritme  
De werkgroep sociale media komt minimaal één maal per jaar samen. ?? 
2 uur per vergadering. 
 
2.13 Werkgroep Medicatiebeleid 
Leden 
- verantwoordelijke Beukenveld (voorzitter) 
- medicatieverantwoordelijke uit elke afdeling 
Er is een schriftelijk verslag dat aan ieder lid wordt bezorgd. Het verslag is ter inzage op de N schijf. 
   
Taak 
De werkgroep medicatiebeleid ondersteunt de verschillende afdelingen op het vlak van medicatiebeleid. 
…? 
 
Vergaderritme  
De werkgroep vrijwilligers komt minimaal één maal per jaar samen. 
2 uur per vergadering. 
 
 
 


