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Werkwijze 
 
Wie is verantwoordelijk voor deze procedure: 
De eindverantwoordelijkheid voor het vormingsbeleid ligt bij de directie. Het uitwerken van het VTO-
plan is de verantwoordelijkheid van de pedagoog.  
 
Het verzamelen van de vormingsnoden 

 In november/december komt de vormingsbrochure van vzw Stijn uit, voor het daaropvolgende 
jaar. Personeelsleden kunnen daarop inschrijven. 

 Tijdens de werkgesprekken wordt gevraagd naar de noden aan vorming, training en opleiding, 
van ieder individueel personeelslid. Ook de verantwoordelijke kan vormingsnoden zien bij het 
personeelslid en dit bespreken tijdens het werkgesprek. Deze noden worden verzameld door de 
teamverantwoordelijken. 

 Wanneer er tussentijds signalen worden opgevangen rond de nood aan vorming, training en 
opleiding, vanuit de werking, wordt dit besproken op een teamvergadering of een 
directievergadering. 

 Om de vijf jaar wordt er een uitgebreide bevraging gedaan binnen vzw. Stijn, rond de noden aan 
vorming, training en opleiding. Dit gebeurt door de vormingsmedewerker van vzw Stijn. Alle 
personeelsleden van Dienstencentrum ’t Klavertje nemen deel aan deze bevraging. De verwerkte 
gegevens worden doorgegeven aan de directie.  
 

Het opstellen en evalueren van een vormings-, trainings- en opleidingsplan voor het personeel 

 In januari wordt het VTO-plan van dat jaar opgesteld. Dit gebeurt door het directieteam, en 
wordt geagendeerd door de directeur (zie ‘jaarplanning directieteams’). De noden aan vorming 
worden verzameld en besproken. Op basis daarvan wordt het VTO-plan opgesteld, via een vaste 
structuur (zie ‘structuur VTO-plan’). De pedagoog schrijft het VTO-plan uit. Het VTO-plan wordt 
door de verantwoordelijken teruggekoppeld naar de teams. 

 Vanuit de noden wordt er gezocht naar een mogelijk aanbod. Dit aanbod kan bestaan binnen vzw 
Stijn, of extern. Waar nodig wordt er actief gezocht naar de meest passende vorming, training of 
opleiding om tegemoet te komen aan een vraag. 

 Bij het opstellen van het VTO-plan wordt rekening gehouden met het vormingsbudget. Bij de 
keuze voor het volgen van vorming wordt in eerste instantie de relevantie ervan voor het werk 
bekeken. Verder wordt een billijke verdeling tussen de personeelsleden nagestreefd. 
Personeelsleden worden gestimuleerd om vorming te volgen, maar vorming is in principe niet 
verplichtend. Wanneer het gaat om intensieve en langdurige cursussen, wordt deze vraag 
voorgelegd aan het directieteam. Het directieteam beslist over het al dan niet kunnen doorgaan 
van deze vorming. 

 In juni van het daaropvolgend jaar gebeurt de eindevaluatie van het VTO-plan, binnen het 
directieteam. Dit wordt geagendeerd door de directeur (zie ‘jaarplanning directieteams’). Verslag 
van de eindevaluatie gebeurt door de pedagoog, in het VTO-plan. Naar aanleiding van de 
eindevaluatie kunnen er noden ontstaan voor het volgende VTO-plan. 

 
Het evalueren van de gevolgde vorming. 
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 Wanneer een personeelslid van Dienstencentrum ’t Klavertje vorming, training en opleiding heeft 
gevolgd, vult deze achteraf een vragenlijstje in binnen het vormingsprogramma van vzw Stijn. 
Hier wordt een evaluatie van de gevolgde vorming gevraagd. 

 De verantwoordelijke bekijkt met het personeelslid welke stappen er verder genomen kunnen 
worden: is het zinvol om de informatie uit de vorming te verspreiden bij de collega’s? op welke 
manier doen we dat? wie bereidt wat voor? … 

 Binnen de teams wordt op regelmatige basis de gevolgde vorming geëvalueerd, op een 
teamvergadering. Dit wordt geagendeerd door de verantwoordelijken. De verantwoordelijke 
brengt deze informatie over naar het directieteam. 

 Binnen de directie ’t Klavertje wordt jaarlijks de gevolgde vorming geëvalueerd op een 
directievergadering, samenhangend met de eindevaluatie van het VTO-plan.  

 
Het actualiseren van de kennis inzake ontwikkelingen in de hulp- en dienstverlening 
 
Het personeel en vrijwilligers van Dienstencentrum ’t Klavertje hebben de kans om deel te nemen 
aan extern georganiseerde vormingscursussen, indien deze relevant zijn voor het werk. 
Er wordt interne vorming gegeven op teamvergaderingen en teamdagen. Daarnaast kan vorming 
plaatsvinden door in te pikken op actuele vragen. Indien nodig wordt er een (externe) deskundige 
uitgenodigd.  
Vanuit Dienstencentrum ’t Klavertje wordt er deelgenomen aan verscheidene overlegvergaderingen 
en werkgroepen, zowel intern binnen vzw. Stijn als extern. Daarnaast komen er jaarlijks een aantal 
studenten binnen het dienstencentrum stage lopen. Mede door deze contacten met verschillende 
partners in de zorg, scholen en opleidingscentra verhoogt de alertheid op nieuwe ontwikkelingen en 
tendensen in de zorg.  
Dienstencentrum ’t Klavertje heeft een interne bibliotheek. Daarnaast kan steeds beroep worden 
gedaan op de vakliteratuur aanwezig in de andere dienstencentra van vzw. Stijn. 
 
Registraties 
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