Projectfiche “RTJ De Tafels”
HOE WORDT DE COÖRDINATIEFUNCTIE INGEVULD?
De coördinatiefunctie is een staffunctie voor het samenwerkingsverband “RTJ De Tafels”.
Hierin onderscheiden we volgende opdrachten:
1. De inhoudelijke groei en verdieping van De Tafels op basis van onze ‘gemeenschappelijke
visie’ (cfr punt8) stimuleren. Dit houdt in dat de coördinatiefunctie vooral aandacht geeft
aan de onderlinge afstemming van de partners in functie van de opzet van de
hulpverlening. Relevante vragen in dit verband zijn: Hoe profileert elke partner zich
binnen het netwerk? Welke moeilijkheden ondervinden partners in de organisatie van de
hulpverlening (zowel toeleiding, doorstroom en uitstroom)? Hoe kan men bepaalde
lacunes wegwerken? Is flankerend hulpaanbod mogelijk? Hoe wordt dit georganiseerd
vanuit de bestaande modules? …. De casemanagers (cfr punt 9) kunnen bij de tafels mee
instaan voor de implementatie van de visie in de concrete gesprekken en mee inspirerend
zijn voor partners die hier nog een weg hebben in af te leggen.
2. De professionalisering van het samenwerkingsverband. Dit houdt onder meer in:
ontwikkelen van tools om vlot met elkaar in overleg te gaan, organiseren van vorming,
organisatie van feedback momenten,… Zie ook www.rtjdetafels.be .
3. Brugfunctie tussen samenwerkingsverband en diverse overheden zowel op lokaal,
regionaal als Vlaams niveau. Als aanspreekpunt heeft hij een oriënterende functie, die
verduidelijkt wat wel of niet kan in De Tafels.
4. Aansturing van ‘taakgroepen’ in het samenwerkingsverband. Er moet speciaal aandacht
gaan naar ‘diversiteit ‘ en ‘kansarmoede’.
5. Opvolging van de afspraken met gemandateerde voorzieningen,met de NRTJ (Afdeling
Continuïteit en toegang) en Crisismeldpunt.
6. Het conceptualiseren en concretiseren van tools zodat de partners tot één
ondersteuningsplan kunnen komen.
De coördinator is een uitdovende functie. Dit betekent dat deze persoon vooral inzet op de
bevordering van de zelfsturing van het netwerk. Wij zien die persoon als ‘ondersteunend’
voor het netwerk. In die zin vatten we de coördinatiefunctie als een ‘staffunctie’. Hij staat
niet alleen, maar zal nauw samenwerken met de ‘stuurgroep’ van het
samenwerkingsverband.
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