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Samenwerkingsverband ArTuSa 

 

Directieoverleg ArTuSa 

Eigen 
deelnemer 

Directeur 

 

Andere 
deelnemers 

Directies van de andere vergunde zorgaanbieders uit het arrondissement Turnhout 

die zich hebben geëngageerd binnen het samenwerkingsverband ArTuSa 

 

Frequentie, 
tijdstip, locatie  
 

Maandelijks, planning wordt jaarlijks opgemaakt 
In één van de aangesloten voorzieningen 

Onderwerpen - Planning en afstemming m.b.t. een geïntegreerd en/of complementair  
ondersteuningsaanbod vanuit de verschillende zorgaanbieders 

- Organisatie en knelpunten m.b.t. een gezamenlijk aanmeldingsbeleid, zodat 
kandidaat-cliënten op efficiënte wijze (een keuze aan) 
ondersteuningsmogelijkheden aangeboden kunnen krijgen 

- Samenwerking en informatiedeling op diverse domeinen (bijv. vorming, 
intervisie,…) 

- … 
 

 

Bemiddelingsoverleg ArTuSa 

Eigen 
deelnemer 

Aanmeldingscoördinator 

 

Andere 
deelnemers 

Aanmeldingscoördinatoren van de andere vergunde zorgaanbieders uit het 

arrondissement Turnhout die zich hebben geëngageerd binnen het 

samenwerkingsverband ArTuSa 

 

Frequentie, 
tijdstip, locatie  
 

Tweewekelijks, op maandagnamiddag 
In één van de aangesloten voorzieningen 

Onderwerpen - Melden en bespreken van de ondersteuningsvragen van de aangemelde 
kandidaat-cliënten die toestemming geven om hun ondersteuningsvraag te 
bekijken met alle zorgaanbieders binnen ArTuSa 

- Formuleren van (een keuze aan) concrete ondersteuningsmogelijkheden voor 
de aangemelde kandidaat-cliënten 

- Signaleren van tekorten qua ondersteuningsmogelijkheden (doelgroepen, 
ondersteuningsvormen, wachtlijsten,…) aan het directieoverleg 
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Intervisiegroep woon- en leefkosten 

Eigen 
deelnemer 

Stafmedewerker 

 

Andere 
deelnemers 

Administratieve en/of leidinggevende medewerkers vanuit enkele vergunde 

zorgaanbieders uit het arrondissement Turnhout die zich hebben geëngageerd 

binnen het samenwerkingsverband ArTuSa 

 

Frequentie, 
tijdstip, locatie  
 

Geen vaste planning, intervisiegroep maakt eigen planning volgens noden en 
mogelijkheden. In één van de aangesloten voorzieningen 

Onderwerpen Uitwisseling van ideeën en ervaringen m.b.t. de omschakeling naar het aanrekenen 
van woon- en leefkosten: 
- Visie en communicatie 
- Aanpak en berekeningswijzen 
- Knelpunten 
- … 
 

 
 

Overleg vergunde zorgaanbieders regio’s Herentals-Geel-Mol 

 

 Overleg regio Herentals-Geel-Mol 

Eigen 
deelnemer 

Directeur 

 

Andere 
deelnemers 

Directies van de vergunde zorgaanbieders die werken in de regio’s Herentals, Geel 

en Mol  

 

Frequentie, 
tijdstip, locatie  
 

Ongeveer om de 3 maanden. Overleg maakt een jaarplanning op. 
Afwisselend in één van de deelnemende voorzieningen 

Onderwerpen - Regelgeving en ontwikkelingen VAPH-sector 
- Opvolgen van ondersteuningsmogelijkheden voor personen met een beperking 

binnen de regio’s (sectoraal en intersectoraal) 
- Uitwisselen van kennis en ervaringen m.b.t. diverse organisatorische en/of 

inhoudelijke thema’s 
- Zorgbemiddeling bij specifieke zorgvragen 
- … 

 

 
 
 



 

Kwaliteitshandboek HET EEPOS 

 

Naam document: Deelname aan extern overleg 

Datum document: 21/10/2019 

Geldig voor: Alle afdelingen 

 

 

 

KHB Het Eepos – Deelname aan extern overleg – Pagina 3 

 

 

Werkgeverskoepel SOM – Federatie van sociale ondernemingen 

 

Provinciaal overleg SOM 

Eigen 
deelnemer 

Directeur 

 

Andere 
deelnemers 

Directies van de vergunde zorgaanbieders uit de provincie Antwerpen die lid zijn 

van SOM (soms tezamen met leden uit andere sectoren, bijv. jeugdzorg, algemeen 

welzijnswerk, kinderopvang,…) 

 

Frequentie, 
tijdstip, locatie  
 

Enkele keren per jaar. SOM maakt een jaarplanning. 
Op het secretariaat van SOM of in één van de aangesloten voorzieningen 

Onderwerpen - Regelgeving en ontwikkelingen VAPH-sector (en eventueel andere sectoren) 
- Accenten voor beleidsontwikkeling en belangenbehartiging 
- Organisatorische en inhoudelijke uitdagingen voor vergunde zorgaanbieders 
- Kennisdeling en zo mogelijk samenwerking tussen vergunde zorgaanbieders 
- … 
 

 

Werkgroep openbare besturen SOM 

Eigen 
deelnemer 

Directeur 

 

Andere 
deelnemers 

Directies van andere vergunde zorgaanbieders in Vlaanderen die beheerd worden 

door een openbaar bestuur (en lid zijn van SOM) 

 

Frequentie, 
tijdstip, locatie  
 

Geen vaste frequentie. Bijeenkomst op verzoek van een lid. 
Op het secretariaat van SOM of in één van de aangesloten voorzieningen 

Onderwerpen - Uitwisselen van kennis en ervaringen m.b.t. de specifieke uitdagingen voor 
vergunde zorgaanbieders die werken binnen de context van een openbaar 
bestuur 

 

 
 

Regionale intervisiegroepen 

 

Overleg kwaliteitscoördinatoren 

Eigen 
deelnemer 

Stafmedewerker (kwaliteitscoördinator) 
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Andere 
deelnemers 

Kwaliteitscoördinatoren van een aantal vergunde zorgaanbieders uit de (ruime) 

regio  

 

Frequentie, 
tijdstip, locatie  
 

2x per jaar  
Afwisselend in één van de deelnemende voorzieningen 

Onderwerpen - Uitwisselen van kennis en ervaringen m.b.t. de opmaak van het 
kwaliteitshandboek en andere thema’s in het kader van het kwaliteitsbeleid 

-  

 

Palliatief netwerk arrondissement Turnhout (PNAT) 

Eigen 
deelnemer 

Hoofdbegeleidster Huis de Post 

Andere 
deelnemers 

Afgevaardigden vanuit andere vergunde zorgaanbieders (VAPH) uit de regio, 

o.l.v. coördinator PNAT 

 

Frequentie, 
tijdstip, locatie  
 

Ongeveer 4x per jaar 
Meestal op vrijdagvoormiddag tenzij anders afgesproken. Datum wordt 
afgesproken voor voorafgaande bijeenkomst.  
Vergaderingen gaan door op het secretariaat van het PNAT in Turnhout. 
 

Onderwerpen - Intervisie i.v.m. omgang met palliatieve situaties in voorzieningen, uitwisselen 
vormingen en documentatie i.v.m. dit onderwerp 

 

  

Intervisiegroep hoofdbegeleiders tehuizen niet-werkenden 

Eigen 
deelnemer 

hoofdbegeleiders van Huis Eeckhoudt en Huis De Post 

Andere 
deelnemers 

Hoofdbegeleiders van andere tehuizen niet-werkenden uit de regio 

Frequentie, 
tijdstip, locatie  
  

Maximum 3x per jaar  
Afwisselend in één van de deelnemende voorzieningen 
  

Onderwerpen - Intervisie i.v.m. concrete situaties in voorzieningen 
- Uitwisselen van info, ervaringen en know-how m.b.t. onderwerpen die relevant 

zijn voor de werking van een residentiële woonvoorziening en de taken van 
hoofdbegeleiders 
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Intervisiegroep orthopedagogen 

Eigen 
deelnemer 

Orthopedagoog (tevens coördinator afdeling mobiele woonondersteuning en 

begeleid werk) 

Andere 
deelnemers 

Orthopedagogen van andere vergunde zorgaanbieders uit de regio 

Frequentie, 
tijdstip, locatie  
  

Ongeveer 4x per jaar  
Afwisselend in één van de deelnemende voorzieningen 
  

Onderwerpen - Intervisie i.v.m. concrete situaties in voorzieningen 
- Casusbesprekingen 
- Uitwisselen van info, ervaringen en know-how m.b.t. onderwerpen die relevant 

zijn voor de werking  
  

  

 Intervisiegroep jobcoaches 

Eigen 
deelnemer 

1 jobcoach vanuit de afdeling mobiele woonondersteuning en begeleid werk 

Andere 
deelnemers 

Jobcoaches van de andere vergunde zorgaanbieders uit de regio die lid zijn van het 

platform begeleid werken 

Frequentie, 
tijdstip, locatie  
  

Ongeveer 3x per jaar 
Op vaste locatie in Kasterlee 
  

Onderwerpen - Bespreking inhoud platform-vergaderingen 

- Bespreking regionale werking 

- Intervisie i.v.m. concrete begeleidingssituaties 
  

  
 

Verwante documenten Bewaring (plaats of persoon) 

 

Verslagen van externe overlegorganen  
(indien deze worden opgemaakt) 
 

Bij de deelnemer vanuit Het Eepos 

 
 
 


