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De conceptuele ontwikkeling van RTJ De Tafels
Dat pakken we verder samen aan! 

Programma:

❖STAVAZA

❖Governance structuur

❖Tafelteam

❖Aanmeldingsprocedure

❖Engagement
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Lerende 
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Groot forum

Visie, doelen en beleid
Klankbord en vinger op de 
pols

- Reflectie keuzes en beslissingen
- Uitbouwen één visie, één 

netwerkidentiteit

1e Groot Forum Visie en structuur 

2e Groot Forum Inzet middelen - implementatie

3e Groot Forum Engagement - werkgeverschap

4e Groot Forum Tafelteam – aanmelding – engagement 



STAVAZA Tom Walgraeve

•Wat is nieuw ?

(Veel !)



De gemeenschappelijke missie en ambitie
• Open communicatie, authenticiteit en transparantie in de 

samenwerking voor en door elke betrokken partner (het individu, het 
thuisnetwerk, het sociaal netwerk en het professioneel netwerk)

• Samenwerking  om een gezamenlijk plan te realiseren dat vertrekt 
vanuit de droom van de cliënt en zijn context.  

• De Tafels focust op: 
1. Mogelijkheden en actie en niet op problemen; 
2. Het krachtgericht en emancipatorisch werken; 
3. Het aanboren van de context als hulpbron, het verbinden van contexten; 
4. De gedeelde verantwoordelijkheden en engagementen van alle partners.

• De Tafels ambieert een meer correcte inzet van en betere toeleiding 
naar intensievere en meer langdurige vormen van hulpverlening. We 
willen op een andere, creatieve manier met wachtlijsten omgaan. 



• Tafelteam zo goed als volledig aangeworven en volop aan de 
slag.

• De vertaling van de projectaanvraag in concrete werking en 
instrumenten.

• De financieringsschijven komen binnen bij de werkgever-
partners.

• Sedert een tweetal weken proefdraaien met echte cliënten.

Van projectaanvraag naar échte praktijk



Een coördinator voor het Tafelteam 

8

• Het team is 
gericht op haar 
VERMOGEN OM 
UIT TE VOEREN 
(SAMEN 
COMPETENT 
ZIJN)-> 
Fleximatrix

Set van 
individuen

• Groei naar 
ORGANISA-
TORISCHE 
ZELFRED-
ZAAMHEID 

• -> Sterrollen

Groep • Team focus is op 
RESULTAAT-
GEDREVEN 
SAMENWERKING 
EN SOCIALE 
MATURITEIT

• -> Sociale 
vaardigheden

Team

De 
ontwikkelende 

en lerende 
praktijk 
coachen



GOVERNANCE STRUCTUUR Tom Walgraeve



De governance structuur ontwikkelt zich organisch

• Van werkende stuurgroep naar stuurgroep en werkgroepen
• Oproep tot nieuwe kandidaten – herbevestiging 
→stefanie.verduyn@vclbmeetjesland.be

• Problematiek efficiënt vergaderen vs geïnvesteerde tijd in de vergadering
• B.v. combinatie van 1,5u Stuurgroep en 1,5u Werkgroep of kans om te flexwerkplekken 

• De installering van het kernpartner-team
• Wie ?

• Stafmedewerker: secundaire processen (b.v. ondersteuning van de stuurgroep, facilitering van de 
verschillende platforms, vertegenwoordiging en verbinding met de partners, communicatie, 
verbinding met de Vlaamse overheid, monitoring en rapportering…)

• Coördinator
• Kernpartner: coach voor de stafmedewerker en de coördinator en aanspreekpunt

• Wat ?
• Afstemming
• Planning en organisatie

mailto:stefanie.verduyn@vclbmeetjesland.be
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Het voorbereidende werk is nog niet af

• Het oproepnummer moet manueel doorverbonden worden omwille van interne 
problemen bij Proximus.

• Questi om GDPR-proof tot één plan te komen voor één gezin
• Het systeem operationeel krijgen
• Welke informatie wordt waar bewaard ?

• De aanmeldingsinformatie ? 
• De samenwerkingsafspraken rond het plan ? 
• De inhoudelijke begeleidingsinformatie die onder het beroepsgeheim valt ?

• Afwerking van de mediamix
• Een website vanuit cliëntperspectief met een luik voor professionelen
• Een folder
• Een …

• Sluitende samenwerkingsafspraken tussen de partnerwerkgevers

• Verbinding leggen met lokale besturen, Huizen van het Kind, andere partners in het 
voorveld, …



Samen 
leren !



TAFELTEAM Tafelteam
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Tafelteam

Ter bevordering van het realiseren van co-
creatieve hulp door aanwending van 
middelen van het samenwerkingsverband

Aanwending via aanwerving 
medewerkers in 6 sectoren om het 
tafelteam samen te stellen (CLB-VAPH-

AWW-CGG-JWZ-K&G)

Teamvergaderingen – Tafel – inzet module

Opmaak en opvolging van en actieplan 
rond een Tafel

Casemanagers

Eerstelijnspsychologische hulp Eerstelijnspsychologen (ELP)

Krachtgerichte en contextverbindende
mobiele hulp

Innovatieve medewerkers



Huidige tafelteam

• Coördinator 

• Stafmedewerker 

• 4 casemanagers (halftijds)

• 17 innovatieve medewerkers (deeltijds)

• Wordt nog aangevuld met 2 VTE’s

• 2 ELP 





AANMELDINGSPROCEDURE Casemanagers –

Sarah Reynaert





Agenda aanmelder

Contact cliënt: 
- Doel: Wat is de 
hulpvraag van 
de cliënt?

Teamvergadering: 



De cliënt zit vast en weet niet meer 
wat te doen. De hulp die hij wil 

bestaat niet. We botsen op 
wachtlijsten en wat er momenteel al 

is, is helemaal niet voldoende.

Is dit niet iets voor  RTJ De Tafels? 
een gratis mobiele dienst voor 
jongeren en hun netwerk (0-25 
jaar), die elke vraag serieus 
neemt.

Binnen de maand organiseren ze 
vanuit verschillende brillen een 
ontmoeting, samen wordt er 
gewerkt aan een gezinsplan op 
maat!



Agenda aanmelder

Contact cliënt: 
- Doel: Wat is de 
hulpvraag van 
mijn cliënt?

- De Cliënt heeft 
zelf een vraag 
naar 
verandering?

- Ik heb zicht op 
de reguliere 
hulpverlening, 
maar deze is 
ontoereikend/
onvoldoende

- Cliënt is op de 
hoogte en is 
akkoord

- Ik denk mee en 
volg verder op?

9-12u: 
Bellen 
RTJ DE TAFELS: 
09/376 70 58

Teamvergadering: 
Regulieren hulp 
werd geactiveerd, 
maar: 
- Langdurige 

wachttijd
- Niet toereikend 

Tel Contact cliënt: 
- Verduidelijken 

werking Tafels
- Toestemming
- Bereidheid/ 

aanwezigheid

IK MELD AAN!

1) Aanmelder 
activeren
2) Bespreken 
op 
permanentie-
overleg
a) CM maakt 
afspraken met 
aanmelder.
b) CM activeert 
aanmelder.



Binnen de maand ben ik aanwezig op De Tafel



Aanmelden:
Donderdag: 9u-12u
09/376 70 58



ENGAGEMENT Stuurgroep

• Voorstel

• Vragen bespreken in groepen volgens kleur van de map 

1. Zijn deze fundamenten duidelijk? 

2. Kunnen jullie akkoord gaan met alle engagementen?
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Stuurgroep 

(+ taakgroepen)

Dagelijks bestuur
Missie – waarden – doelen 

- Strategische 
sporen/beleidsvoorbereiding

- Operationaliseren
- Reflectie/feedback/bijsturing
- Actief vrijheid geven aan platformen
- Monitoring praktijk i.s.m. 

stafmedewerker

Rol en samenstelling 
stuurgroep

8 maal per jaar
Alle sectoren
… (wordt op dit moment verder inhoudelijk 
bepaald)



Deze taakgroep is 
geëvolueerd naar 
‘werkgeversoverleg’

Stuurgroep 

(+ taakgroepen)
Stuurgroep 

(+ taakgroepen)
Stuurgroep 

(+ taakgroepen)
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Lerende 
praktijkgroep

Functie Mogelijke activiteiten

Rol en samenstelling 
“Lerende praktijkgroep”

Voorlopig ‘on hold’
Op termijn terug op te starten
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Rol kernpartner

• Coördineren
• Inhoudelijke groei
• Verdieping
• Onderbouwen van gemeenschappelijke visie

• Monitoring
• Verbinding faciliteren tussen:

• de stuurgroep
• de praktijkgroep(en)
• het Groot Forum van alle verbonden partners
• het tafelteam
• de werkgeversgroep

• Evalueren
• Werking + eventueel bijsturen
• Inhoudelijke kwaliteit
• Wisselwerking met de overheid





Wij danken u voor uw inzet


