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Goedgekeurd: directieteam 19.04.22 

 

1. Overlegorganen binnen vzw Stijn 

 

1.1. Algemene Vergadering vzw Stijn 

Zie www.stijn.be  

 

1.2. Bestuursorgaan vzw Stijn 

Zie www.stijn.be  

 

1.3. Coördinatieteam vzw Stijn 

Leden 

Het Coördinatieteam bestaat uit de voorzitter van het Bestuursorgaan, de directeur 

coördinator en de algemeen directeurs van de verschillende voorzieningen van vzw 

Stijn. 

 

Taak 

- Voorbereiden van de vergadering van het Bestuursorgaan. 

- 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. 

- Opmaken van een gezamenlijk strategisch plan op lange termijn en een 

gezamenlijk beleidsplan 

- Adviseren van het jaarlijks beleidsplan per dienstencentrum. 

- Opvolgen van de projecten vzw Stijn  

 

Vergaderritme 

Maandelijks, 3u per vergadering 

Schriftelijk verslag bij secretariaat vzw Stijn en de directeur van Dienstencentrum ’t 

Klavertje. 

 

1.5. Centrale Ondersteuningscellen (COC) 

Leden 

Centrale Ondersteuningscellen worden gevormd door leden van de Raden van 

Toezicht, deskundige vrijwilligers en personeelsleden van de verschillende centra. 

Ze worden aangesteld door het Bestuursorgaan. 

 

Taak 

Uitwerken van adviezen omtrent specifieke onderwerpen. 

Op dit ogenblik bestaan er volgende COC’s : 

- aankopen 

- gebruikers 

- werknemers 

- financiering 

- vrijwilligerswerking 

- verzekeringen  

- preventieadviseurs 

- vertrouwenspersonen 

- verpleegkundige handelingen 

http://www.stijn.be/
http://www.stijn.be/
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Vanuit Dienstencentrum ’t Klavertje wordt er deelgenomen aan: 

- Intervisiegroep NAH 

deelname door de pedagoog 

Vergaderritme: 4 keer per jaar, 3 u per vergadering 

- COC Vrijwilligers 

deelname door de vrijetijdsbemiddelaar  

Vergaderritme: 1à 2 keer per jaar, 3 u per vergadering 

Verslag N-schijf 

- OpStap 

deelname door de maatschappelijk assistent 

Vergaderritme: 10 keer per jaar, 3 u per vergadering 

Verslag N-schijf 

- COC pedagogen en psychologen 

deelname door de pedagoog. 

Vergaderritme: 4 keer per jaar, 3 u per vergadering 

Verslag N-schijf 

- COC personeelsbeleid 

deelname door de pedagoog (voorzitter) 

Vergaderritme: 4 keer per jaar, 3 u per vergadering 

Verslag N-schijf 

- De COC aankopen 

deelname door de logistiek verantwoordelijke 

Vergaderritme: 2 keer per jaar, 2 u per vergadering. 

Verslag N-schijf  

- COC vertrouwenspersonen 

deelname door de vertrouwenspersoon 

Vergaderritme: 2 keer per jaar, 3u per vergadering 

Verslag N-schijf 

- COC preventie-adviseurs 

deelname door de preventie-adviseur 

Vergaderritme: 4 keer per jaar, 3u per vergadering 

Verslag N schijf 

- COC Vorming 

deelname door verantwoordelijke de Piste 

Vergaderritme maandelijks, 3u per vergadering 

Verslag N-schijf 

- COC Hoofd Technische Diensten 

deelname door de logistiek verantwoordelijke 

Vergaderritme 3 keer per jaar 

Verslag OneNote COC HTD 

- COC verpleegkundige handelingen 

deelname door verantwoordelijke Beukenveld 

Vergaderritme 2 keer per jaar, 2u per vergadering 

Verslag N-schijf 

- COC gebruikersraden 

deelname door de voorzitters van de gebruikersraden 

Vergaderritme 3 keer per jaar 

- COC GDPR 

Deelname door verantwoordelijke de Piste 

Vergaderritme 3 à 4 keer per jaar, 2u per vergadering. 
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Verslag N-schijf 

 

 

1.6. De verbonden vzw Vriendenkring. 

N:\KLA ALGEMEEN\VERGADERINGEN\VRIENDENKRING KLAV\organogram vzw 

Vriendenkring.docx 

N:\KLA ALGEMEEN\VERGADERINGEN\VRIENDENKRING KLAV\Samenvatting werking 

Vriendenkring.docx 

 

1.7.Team @work 

Leden 

jobcoaches @work 

verantwoordelijke @work (voorzitter) 

 

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, Dienstencentrum ’t 

Weyerke, Dienstencentrum Sint Gerardus, Dienstencentrum Kamiano, 

Dienstencentrum De Witte Mol en Dienstencentrum De Klimroos. 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 

- verantwoordelijke team @work (voorzitter) 

- directeur Dienstencentrum ’t Klavertje  

- pedagoog Dienstencentrum ’t Klavertje 

- stafmedewerker Zorg Dienstencentrum ’t Weyerke 

- afdelingsverantwoordelijke Dienstencentrum Sint Gerardus 

- directeur Dienstencentrum Kamiano 

- directeur Dienstencentrum De Witte Mol 

- hoofd dagcentra Dienstencentrum De Klimroos 

  

Taak 

Stuurgroep @work volgt de werking van de Dienst Begeleid Werk en de 

samenwerking tussen de dienstencentra op. De doelstellingen van de dienst 

Begeleid werken worden opgesteld en opgevolgd en de beleidsthema’s worden 

besproken (wetgeving, kostprijsberekening,…). 

 

Vergaderritme 

Om de 8 maanden. 

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 

Leden 

file://///VZWSTIJN.BE/SHARES/N/KLA%20ALGEMEEN/VERGADERINGEN/VRIENDENKRING%20KLAV/organogram%20vzw%20Vriendenkring.docx
file://///VZWSTIJN.BE/SHARES/N/KLA%20ALGEMEEN/VERGADERINGEN/VRIENDENKRING%20KLAV/organogram%20vzw%20Vriendenkring.docx
file://///VZWSTIJN.BE/SHARES/N/KLA%20ALGEMEEN/VERGADERINGEN/VRIENDENKRING%20KLAV/Samenvatting%20werking%20Vriendenkring.docx
file://///VZWSTIJN.BE/SHARES/N/KLA%20ALGEMEEN/VERGADERINGEN/VRIENDENKRING%20KLAV/Samenvatting%20werking%20Vriendenkring.docx
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- verantwoordelijke de Werkmix 

- directeur Dienstencentrum ’t Klavertje (voorzitter stuurgroep Werkmix) 

- pedagoog Dienstencentrum ’t Klavertje 

- directeur zorg Dienstencentrum Sint Gerardus 

- pedagoog Sint Gerardus 

 

Taak 

Stuurgroep Werkmix doet de opvolging van het samenwerkingsprojecten van 

Dienstencentrum ’t Klavertje en Dienstencentrum Sint Gerardus, nl. atelier semi-

industrieel werk De Werkmix  

 

Vergaderritme 

Twee keer per jaar. 

Het verslag is ter inzage op de N-schijf 

 

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 

N:\KLA ALGEMEEN\ALGEMENE INFO KLAVERTJE EN STIJN vzw\2021110 Eindtekst 

Samen Stijn voor AV van november 2021.docx 

 

2.2. Directieteam 

Leden 

directeur (voorzitter) 

pedagoog 

logistiek verantwoordelijke  

verantwoordelijke Laekerveld 

verantwoordelijke Beukenveld 

verantwoordelijke Hogerveld 

verantwoordelijke De Piste 

verantwoordelijke de Werkmix 

verantwoordelijke de Botermijn 

verantwoordelijke @work  

Het directieteam treedt op als geheel. De beslissingen worden collegiaal genomen. 

De directeur is de eerste 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  

 

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. 

file://///VZWSTIJN.BE/SHARES/N/KLA%20ALGEMEEN/ALGEMENE%20INFO%20KLAVERTJE%20EN%20STIJN%20vzw/2021110%20Eindtekst%20Samen%20Stijn%20voor%20AV%20van%20november%202021.docx
file://///VZWSTIJN.BE/SHARES/N/KLA%20ALGEMEEN/ALGEMENE%20INFO%20KLAVERTJE%20EN%20STIJN%20vzw/2021110%20Eindtekst%20Samen%20Stijn%20voor%20AV%20van%20november%202021.docx
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Aan de vergadering nemen de meeste teamleden deel. Collega’s met een beperkt 

urenpakket komen enkel indien relevant. 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 2 maal per maand, behalve in de vakantieperiodes. 

2 uur per vergadering 

  

2.4. Teamoverleg De Piste 

Leden 

De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van dagcentrum De 

Piste. 

Aan de vergadering nemen de meeste teamleden deel. De 

pedagoog/zorgconsulenten nemen deel aan 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 om de 14 dagen, behalve in de vakantieperiodes. 

2 uur 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 

nemen deel aan de inhoudelijke vergaderingen, de pedagogen van Sint-Gerardus 

en de zorgconsulenten komen op uitnodiging. 

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. 
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2.6. Teamoverleg Laekerveld 1 

Leden 

De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van Laekerveld. Aan 

de vergadering nemen alle teamleden van Laekerveld 1 deel. De 

pedagoog/zorgconsulenten nemen deel voor de inhoudelijke thema’s.  

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 1 à 2 maal per maand, behalve in de vakantieperiodes. 

3 uur per vergadering. 

 

2.6. Teamoverleg Laekerveld 2 

Leden 

De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van Laekerveld. Aan 

de vergadering nemen alle teamleden van Laekerveld 2 deel. De 

pedagoog/zorgconsulenten nemen deel voor de inhoudelijke thema’s.  

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 inzage op de N-schijf. 

   

Taak 

Hierbij verwijzen wij naar 4.a Organisatiestructuur. 

 

Vergaderritme  

Het team vergadert 2 à 3 maal per jaar, 2 uur per vergadering. 
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2.8. Teamoverleg Beukenveld 

Leden 

De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van Beukenveld. Aan 

de vergadering nemen alle teamleden (ook de teamleden van de nacht) deel. De 

pedagoog/zorgconsulenten nemen deel voor de inhoudelijke thema’s.  

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 tweewekelijks: 1x per maand een fysiek overleg (3 uur), de 

andere keren een online overleg (2 uur). 

 

2.9.  Nachtoverleg Beukenveld 

Leden 

De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van Beukenveld. Aan 

de vergadering nemen alle nachtbegeleiders deel. De pedagoog en de directeur 

nemen op vraag deel aan het overleg. 

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 inzage op de N-schijf. 

   

Taak 

Hierbij verwijzen wij naar 4.a Organisatiestructuur. 

 

Vergaderritme  

Het team vergadert 2 maal per jaar, 3 uur per vergadering. 

 

2.8. Teamoverleg Hogerveld 

Leden 

De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van Hogerveld. Aan 

de vergadering nemen alle teamleden van Hogerveld en een afvaardiging uit het 

nachtteam (beurtrol) deel. De pedagoog/zorgconsulenten nemen deel voor de 

inhoudelijke thema’s.  

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. 
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2.9.  Nachtoverleg Hogerveld 

Leden 

De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van Hogerveld. Aan 

de vergadering nemen alle nachtbegeleiders deel. De pedagoog en de directeur 

nemen op vraag deel aan het overleg. 

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 inzage op de N schijf. 

   

Taak 

Hierbij verwijzen wij naar 4.a Organisatiestructuur. 

 

Vergaderritme   

Het team vergadert 3 maal per jaar, 3 uur per vergadering. 

 

2.10.  Team Uiter@art 

Leden 

De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van Uiter@art. Aan 

de vergadering nemen de begeleiders van Uiter@art deel. De directeur neemt op 

vraag deel aan het overleg. 

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 begeleider kan ingekeken worden. Het 

verslag is ter inzage op de N schijf. 

   

Taak 

Hierbij verwijzen wij naar 4.a Organisatiestructuur. 

 

Vergaderritme   

Het team vergadert om de 2 maanden, 2 uur per vergadering. 

 

2.11.  Werkgroep Uiter@art 

Leden 

De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke van Uiter@art. Aan 

de vergadering nemen de begeleiders van Uiter@art deel, samen met de vaste 

vrijwilligers.  

 

Vergaderritme   

Maximum 3x per jaar, 2,5 uur per vergadering. 

 

2.12 Ondersteuningsteam 

Leden 

De vergadering wordt voorgezeten door de pedagoge, de leden zijn de 

maatschappelijk assistenten 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 
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Het ondersteuningsteam heeft als taak om enkele ‘ondersteunende’ functies samen 

te brengen, om elkaars functie en werking beter te leren kennen met het oog op 

een efficiënte samenwerking en eenzelfde inhoudelijke visie. 

 

Vergaderritme  

Het ondersteuningsteam vergadert 4 maal per jaar live, 3 uur per vergadering. 

Daarnaast is er een wekelijks online briefingmoment. 

 

2.13. Team administratie 

Leden 

De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke administratie, de 

leden zijn de teamleden administratie. De directeur ontvangt de uitnodiging en 

agenda en komt indien zinvol.  

Het verslag is ter inzage op de N schijf. 

   

Taak 

De administratie bestaat uit de personen die verantwoordelijk zijn voor de 

bewonersadministratie, de communicatie, en de vervoersplanningen van ‘t 

Klavertje.  

 

Vergaderritme  

Het team administratie vergadert 8 maal per jaar. 

3 uur per vergadering. 

 

2.14  Team logistiek: poets/technische dienst/vervoer 

Leden 

De vergadering wordt voorgezeten door de verantwoordelijke logistiek.  

Alle teams worden apart gehouden.  

- Team poets: poetspersoneel  

- Team Technische dienst : personeel technische dienst 

- Team vervoer: chauffeurs  + planners vervoer 

Er is een schriftelijk verslag dat aan ieder lid wordt bezorgd. Het verslag is ter inzage 

op de N schijf. 

   

Taak 

Overlopen van de werking, opfrissen algemene afspraken, bespreken van 

nieuwigheden. 

 

Vergaderritme  

Elk logistiek team vergadert 1x/jaar. 

3 uur per vergadering. 

 

2.15 Gebruikersraden dagcentra, Laekerveld, Beukenveld en Hogerveld. 

Hierbij verwijzen wij naar procedure 4.6.5 Het organiseren van het collectief overleg. 

 

2.16. Deelnemersoverleg de Botermijn, de Piste, de Werkmix, bewonersoverleg 

Laekerveld, bewonersoverleg Beukenveld en bewonersoverleg Hogerveld. 

Hierbij verwijzen wij naar procedure 4.6.5 Het organiseren van het collectief overleg. 

 

2.17 Werkgroep Sociale Media 

Leden 
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- 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. 

 

2.18 Werkgroep verpleegkundige handelingen/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 verpleegkundige handelingen ondersteunt de verschillende 

afdelingen op het vlak van medicatiebeleid / en alle medische aandachtspunten 

en vragen. 

 

Vergaderritme  

De werkgroep verpleegkundige handelingen komt minimaal één maal per jaar 

samen. 

2 uur per vergadering. 

 

2.19 Werkgroep palliatieve zorg/levenseinde 

Leden: 

verantwoordelijke Beukenveld (voorzitter) 

afvaardiging van alle woonvormen 

 

Taak 

De werkgroep palliatieve zorg/levenseinde ondersteunt de verschillende afdelingen 

op het vlak van het levenseinde. 

 

Vergaderritme 

Volgens noodzaak, minimaal 1x per jaar. 

 

2.20 Werkgroep Aanpassingen en hulpmiddelen 

Leden:  

verantwoordelijke De Piste 

verantwoordelijke aanpassingen en hulpmiddelen vanuit elke afdeling 

 

Taak: 

De werkgroep aanpassingen/hulpmiddelen ondersteunt de verschillende afdelingen 

op het vlak van aanpassingen en hulpmiddelen. 

Vormingen delen ivm aanpassingen en hulpmiddelen 
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Vergaderritme 

naar noodzaak, minimaal 1X per jaar. 

 


