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Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we
aan participeren.
In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan
we verplicht of vrijwillig participeren. Naast deze overlegplatformen nemen we ook
deel aan meerdere fora op projectmatige op ad hoc basis: het zou echter te ver leiden en
teveel wijzigingen met zich brengen om deze participaties in het beschrijvend gedeelte
op te nemen. In het actiegedeelte nemen we dit overleg wel mee op omdat het relevante
info kan opleveren voor ons intern beleid.

1.1. sector VAPH
1.1.1. Regionaal overleg voorzieningen kinderen en jongeren gehandicaptenzorg
Provincie Antwerpen (“ROG”)
* deelnemers: directies van voorzieningen, erkend door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH)
* de algemeen directeur vertegenwoordigt Jeugdzorg Ter Elst
* frequentie: wisselend, afhankelijk van subwerking
* agenda: zorgafstemming en zorgplanning, beheer werking centrale registratie van
zorgvragen (CRZ)
Onder de vleugels van het regionaal overleg provincie Antwerpen functioneren
verschillende subgroepen (telkens vertegenwoordiging door algemeen directeur):
* strategisch overleg minderjarigenzorg in de provincie
* regionaal overleg Zuidkant (minderjarigen en volwassenen)
* stuurgroep gespecialiseerde zorg (waaronder GES+)
* stuurgroep basiszorg regio Lier – Heist o/d Berg
Ook de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) werkt onder de vleugels van het
ROG. Onze instroomcoördinator vertegenwoordigt Jeugdzorg Ter Elst voor alle
materies van zorgbemiddeling. Naar verwachting zal dit overleg verdwijnen met de
komst van de Intersectorale Toegangspoort (“ITP”).
1.1.2. Raad van Bestuur Verwijzersplatform
*deelnemers: multidisciplinaire teams die verslagen aanleveren voor het VAPH
* de MDT medewerker vertegenwoordigt de Vlaamse OBC’s
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*frequentie: maandelijks
*agenda: afstemming werking en belangenverdediging MDT’s naar overheid.
1.1.3. Permanente Werkgroep Integrale Jeugdhulp VAPH
*deelnemers: deskundigen uit erkende voorzieningen en stafleden VAPH
*de algemeen directeur Jeugdzorg Ter Elst maakt er deel van uit
*frequentie: tweemaandelijks
*agenda: advies naar het Raadgevend Comité VAPH omtrent alle aangelegenheden IJH

1.2. Integrale Jeugdhulp (“IJH”)
1.2.1. Regionaal Instroomteam GES + (“RIG”)
*deelnemers: voorzieningen VAPH met een GES+ erkenning en/of gereserveerde
plaatsen voor uitstromers uit gemeenschapsinstellingen, provinciale medewerkers
VAPH en Jongerenwelzijn, gemeenschapsinstelling Mol en stafleden van Integrale
Jeugdhulp
* de directeur zorg vertegenwoordigt Jeugdzorg Ter Elst
* frequentie: tweemaandelijks
* agenda: toewijzing van GES+ statuut aan jongeren en toewijzing aan voorzieningen
1.2.2. Stuurgroep crisishulp provincie Antwerpen
* deelnemers: voorzieningen uit de betrokken sectoren met een verzekerd of mogelijk
aanbod aan crisispermanentie, -interventie, -begeleiding en -opvang en stafleden
Integrale Jeugdhulp
* de directeur zorg vertegenwoordigt Jeugdzorg Ter Elst
* frequentie: ongeveer driemaandelijks
* agenda: provinciale organisatie van de crisishulp en uitvoering van het provinciale
convenant crisishulp dat door de sector VAPH met Integrale Jeugdhulp is gesloten
1.2.3. Stuurgroep rechtstreeks toegankelijke hulp regio Mechelen Rupel
* deelnemers: alle voorzieningen met een rechtstreeks toegankelijk aanbod in de
regio.
* de directeur zorg vertegenwoordigt Jeugdzorg Ter Elst
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* frequentie: ongeveer driemaandelijks
* agenda: zorgafstemming en zorgplanning

1.3. Vlaams Welzijnsverbond
1.3.1. Algemene Vergadering
* deelnemers: directies of beheerders van aangesloten voorzieningen uit de sectoren:
ondersteuning voor personen met een handicap, jongerenwelzijn, gezinszorg,
kinderopvang en vrijwilligerswerk
* de algemeen directeur vertegenwoordigt Jeugdzorg Ter Elst
* frequentie: minimaal jaarlijks, zowel op algemeen als op sectoraal niveau
* agenda: statutaire bevoegdheden, jaarplanning en -evaluatie, beleidsopvolging
1.3.2. Sectoraal Directiecomité VAPH
*deelnemers: directies of beheerders van aangesloten voorzieningen uit de sector
ondersteuning voor personen met een handicap
* de algemeen directeur vertegenwoordigt de aangesloten OBC’s
* frequentie: maandelijks
* agenda: beleidsvoorbereiding en lobbying voor ontwikkelingen in de organisatie van
de zorg voor personen met een handicap
1.3.3. Coördinatiecomité Provincie Antwerpen
* deelnemers: directies of beheerders van aangesloten voorzieningen gehandicaptenzorg
uit de provincie Antwerpen,
* de directeur P&O vertegenwoordigt Jeugdzorg Ter Elst
* frequentie: maandelijks
* agenda: beleidsvoorbereiding en uitwisseling op provinciaal vlak
1.3.4. Comité Observatie- en Behandelingscentra
* deelnemers: directies van OBC’s (6 op 7 erkende) die lid zijn van het Vlaams
Welzijnsverbond
* de algemeen directeur vertegenwoordigt Jeugdzorg Ter Elst
* frequentie: tweemaandelijks
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* agenda: beleidsvoorbereiding en uitwisseling OBC-specifieke thema’s
Ad hoc kunnen ook andere functiegroepen dan de directies samenkomen.
1.3.5. Commissie Zorgvernieuwing minderjarigen
* deelnemers: directies van aangesloten voorzieningen
* de directeur zorg vertegenwoordigt Jeugdzorg Ter Elst
* frequentie: maandelijks
* agenda: beleidsvoorbereiding en uitwisseling omtrent thema’s die de organisatie van
de zorg voor minderjarigen aanbelangen in VAPH en IJH
1.3.5. Commissie Personeelsmanagement
* deelnemers: directies van aangesloten voorzieningen
* de directeur P&O vertegenwoordigt Jeugdzorg Ter Elst,
* frequentie: volgens noodwendigheid
* agenda: beleidsvoorbereiding en uitwisseling HR gebonden thema’s

1.4. Andere overlegorganen
1.4.1 Werkgroep artsen in de VAPH sector (subgroep Vlaamse Vereniging
Kinderpsychiaters)
* deelnemers: artsen, werkzaam in voorzieningen VAPH
* de kinderpsychiaters vertegenwoordigen Jeugdzorg Ter Elst
* agenda: intervisie, belangenverdediging
1.4.2 Automatisatie Vlaamse Welzijnszorg /Softwel
* deelnemers: VAPH voorzieningen die via deze vereniging automatiseerden
* de informaticus vertegenwoordigt Jeugdzorg Ter Elst
* agenda: optimale uitbating van hard- en software in de voorzieningen,
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Deel 2: Kwaliteitsbewaking van deze procedure
Doel van deze procedure
Actief deelnemen aan externe overlegorganen heeft als doelen:
* Onze kennis op peil te houden inzake ontwikkelingen in de hulpverlening en de kennis
daarover. Intervisie met collega voorzieningen is daar een onderdeel van.
* Onze stem te laten horen in de beleidsvoorbereiding en het lobbywerk
* Mee te werken aan afstemming van vraag en aanbod van de hulpverlening en aan het
overleg omtrent de invulling van de niet beantwoorde behoeften in de regio.
* Samen te werken met collega voorzieningen en diensten te bevorderen, in het bijzonder
inzake zorgvragen die een voorziening- of zelfs sectoroverstijgend antwoord vergen.

Acties
1) Een externe participatie onderstelt dat onze vertegenwoordiger voldoende tijd maakt en van
de directie het mandaat krijgt om actief aanwezig te zijn op dat overleg en desgevallend mee
beslissingen te nemen.
2) Halfjaarlijks, in de maanden december en juni wordt door het directieteam bekeken of er
thema’s zijn uit die overlegorganen die verdere interne verspreiding vergen en wordt dit
desgevallend georganiseerd.
3) Op dezelfde ogenblikken wordt ook bekeken of er thema’s zijn uit projectmatige of ad hoc
participaties die verdere interne verspreiding vergen en wordt dit desgevallend georganiseerd.
Overzicht kritische succesfactoren (KSF)
1. Actieve en gemandateerde participatie of geen participatie
2. Impact en meerwaarde voor onze werking aantoonbaar maken

Controle en evaluatie
We evalueren onze inzet in externe overlegorganen jaarlijks in de loop van de maand mei in
het kader van de KPI structurele samenwerkingsverbanden.
De basis hiervoor vormt een kort verslag van onze participanten waarin de waarde en de
concrete impact van onze participatie op onze werking wordt afgezet tegen de vereiste
personeelstijd, met een advies voor het volgend jaar. Meteen wordt nagekeken of er geen
wijzigingen moeten aangebracht worden aan onze participaties.
Als normen gelden
* We participeren actief (minstens 75% aanwezigheid) en met het nodige mandaat aan alle
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verplichte organen.
..* We participeren even actief (minstens 75% aanwezigheid) aan de niet verplichte organen
tot desgevallend bij interne evaluatie wordt beslist onze participatie te wijzigen of stop te
zetten, wegens niet (meer) zinvol voor onze werking.

Bijsturing
De algemeen directeur legt, waar aangewezen na consultatie van de medewerkers, jaarlijks
aan de Raad van Bestuur de evaluatie voor die het directiecomité maakte omtrent deze
procedure, met desgevallend concrete voorstellen om bij te sturen. Deze voorstellen worden
gerelateerd aan de hierboven beschreven norm, worden in PDCA formaat geformuleerd en als
doelstellingen gekoppeld aan de dashboardindicatoren. De Raad van Bestuur bepaalt welke
weg deze voorstellen verder volgen.

