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DOEL 
(B.S. van 4-2-2011) Artikel 46§1 en §2, bijlage 3,4°c 
 
DEELNAME AAN EXTERNE OVERLEGORGANEN 
 

Om de werking van Zonnestraal mogelijk te maken, bestaan er verschillende 
samenwerkingsverbanden met andere organisaties binnen de sector en / of regio.  
 
1. Il Fioretto vzw 
 
Il Fioretto is een ontmoetingshuis, ondersteund door personen met een beperking.  
De doelstellingen zijn:  

 Het pakket aan dagbesteding voor de cliënten zoveel mogelijk afstemmen op activiteiten die 
binnen de reguliere arbeidsmarkt beschikbaar zijn, rekening houdende met hun 
mogelijkheden, interesses en specifieke noden 

 Een bijdrage leveren tot een positieve beeldvorming van personen met een beperking in de 
samenleving 

 Het bevorderen van de maatschappelijke integratie van personen met een beperking 
 De toegankelijkheid tot informatie en communicatie vergroten voor de doelgroep 
 Een grotere openheid creëren in de leefomgeving van de doelgroep zelf 

 

 Raad van bestuur 
- voorzitter en secretaris: leden Raad van Bestuur Il Fioretto vzw 
-  deelnemers:  bestuurders, algemeen directeur 
-  frequentie:   3 x jaar 
- onderwerpen:   financiële situatie, verbouwingen  
- verspreiding verslag:  alle leden 

 

 Algemene vergadering   
- voorzitter en secretaris: leden Raad van Bestuur Il Fioretto vzw 
- deelnemers:  bestuurders, algemeen directeur 
- frequentie:   jaarlijks 
- onderwerpen:   statuten, benoemingen, afzettingen en kwijtingen van en aan  

bestuurders en commissarissen, begroting en rekeningen, ontbinden 
vereniging, uitsluiten leden, omzetten vereniging in vennootschap met 
sociaal oogmerk 

- verspreiding verslag:  alle leden 
 

2. Beschermcomité vzw 
 
De vereniging heeft tot doel op te treden als beschermcomité voor de vzw Zonnestraal te Lennik en 
beoogt voor dit doel alle mogelijke gelden en goederen te verzamelen en te beheren.  
 

 Raad van bestuur 
- voorzitter en secretaris: leden Raad van Bestuur Beschermcomité vzw 
-  deelnemers:  beheerders, algemeen directeur 
- frequentie:   3 x jaar 
-  onderwerpen:   financiële situatie 
- verspreiding verslag:  alle leden 

 
 

 Algemene vergadering   
- voorzitter en secretaris: leden Raad van Bestuur Beschermcomité vzw 
- deelnemers:  beheerders, algemeen directeur 
- frequentie:   jaarlijks 
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- onderwerpen:   statuten, benoemingen, afzettingen en kwijtingen van en aan  
bestuurders en commissarissen, begroting en rekeningen, ontbinden 
vereniging, uitsluiten leden, omzetten vereniging in vennootschap met 
sociaal oogmerk 

- verspreiding verslag:  alle leden 
 
3. ROG-overlegorganen 
 
Het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG) is een samenwerkingsverband tussen de 
voorzieningen en verenigingen voor personen met een handicap 
 

 Stuurgroep Vlaams-Brabant / Brussel 
-  voorzitter en secretaris: verkozen leden 
-  andere deelnemers:  vertegenwoordigers voorzieningen, gebruikers en doorverwijzers 

      -  frequentie:  maandelijks 
      -  onderwerp, thema:  beschreven in zorgdecreet 

-  verspreiding/verslag: alle leden 
 
Regio Brussel 

 

 Algemene vergadering ROG Brussel 
- voorzitter en secretaris: verkozen leden  
- andere deelnemers:  afgevaardigden bestuur organisaties uit de regio, mede  

geparticipeerd door VAPH, afgevaardigden gebruikersorganisaties 
- frequentie:  5 x jaar 
- onderwerp, thema:  werken aan een betere uitbouw van de zorg in de regio  

geven van advies aan de overheid in verband met de regionale 
uitbouw, de ontwikkelingen en de organisatie van de 
gehandicaptenzorg.  

- verspreiding/verslag: alle leden 
 
Regio Halle – Vilvoorde 
 

 Raad van bestuur ROG Halle-Vilvoorde 
- voorzitter en secretaris: voorzitter en secretaris van de algemene vergadering ROG  
- andere deelnemers:  afgevaardigden bestuur organisaties uit de regio, mede  

geparticipeerd door VAPH, afgevaardigden gebruikersorganisaties 
- frequentie:  10 x jaar 
- onderwerp, thema:   voorbereiden algemene vergadering ROG, voorstellen uitwerken  

oplossen CRZ, uitbouw regionaal plan in functie van de regionale 
spreiding en noden.  

- verspreiding/verslag: alle leden 
 

 Algemene vergadering ROG Halle-Vilvoorde 
- voorzitter en secretaris: verkozen leden  
- andere deelnemers:  afgevaardigden bestuur organisaties uit de regio, mede  

geparticipeerd door VAPH, afgevaardigden gebruikersorganisaties 
- frequentie:  3 x jaar 
- onderwerp, thema:  werken aan een betere uitbouw van de zorg in de regio  

geven van advies aan de overheid in verband met de regionale 
uitbouw, de ontwikkelingen en de organisatie van de 
gehandicaptenzorg.  

- verspreiding/verslag: alle leden 
 
 

 Zorgbemiddeling  
- voorzitter:   verkozen uit de leden van de vergadering 
- secretaris:   idem 
- andere deelnemers:  afgevaardigden organisaties uit de regio 
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- frequentie:   ad hoc 
- onderwerp, thema:  bemiddelen; gegevens van de CRZ worden ook gebruikt om de  

uitbouw van de regionale zorgplanning te staven. Door dringende, 
minder dringende en zelfs toekomstige vragen te registreren, krijgt 
men een zicht op de behoeften van morgen 

- verspreiding/verslag:  alle leden  

 
 Zorgoverleg - Samenwerkingsinitiatief  

voor cliënten met een psychiatrische problematiek in de thuissituatie 
-          voorzitter:                   Overlegorganisator Sppit Halle-Asse-Vilvoorde                                      
-          secretaris:                  verkozen uit de leden van de vergadering  
-          andere deelnemers:   professionele hulpverleners betrokken op het gezin  
-          frequentie:                  indien de vraag zich voordoet  
-          onderwerp, thema:     realisatie van zorgnetwerken afgestemd op de zorgnoden van de cliënt 

 
4. VAPH 
 

 PEC Brabant 
-  voorzitter:   aangeduid door raad van bestuur VAPH 
- secretariaat:  ambtenaar VAPH   
- andere deelnemers:  10 leden, waarvan de niet-ambtenaren zijn benoemd door VAPH 
- frequentie:   12 tot 18 x jaar 
- onderwerp:   bepaalt de handicap en de behoefte aan bijstand tot sociale integratie  

en stelt een individueel integratieprotocol op 
- verspreiding/verslag:  alle leden 

 

 Leernetwerken  – community building project 
- voorzitter en secretaris: afvaardiging VAPH 
- andere deelnemers:  ambassadeurs community building projects, experten  
- (academisch en sociaal ondernemerschap), VAPH 
- Frequentie:  10 x jaar 
- onderwerp, thema:  overleg en samenwerking mbt community building 
- verspreiding/verslag: alle leden 

 
 
5. Vlaams Welzijnsverbond 
 
Het verbond groepeert initiatieven die werkzaam zijn in de bijzondere jeugdbijstand, de 
gehandicaptenzorg, de gezinszorg, de kinderdagopvang, de revalidatie en het vrijwilligerswerk.  
 

 Provinciale coördinatiecomité 
- voorzitter:   vierjaarlijks wordt een voorzitter verkozen uit de kandidaten 
- secretaris:  vast aangesteld door het Vlaams Welzijnsverbond 
- andere deelnemers:  beheerders, directieleden en leidinggevend personeel van de  

voorzieningen in de betrokken regio   
- frequentie:   tweemaandelijks 
- onderwerp, thema:  de COC’s hebben een duidelijke functie naar de regio en kunnen 

algemene sectorale en intersectorale materies aankaarten op hun 
vergaderingen. Doelgroepspecifieke en werkgroepspecifieke materies 
worden als dusdanig niet behandeld. De COC’s hebben een opdracht: 
op regionaal niveau, op sectoraal niveau en op intersectoraal niveau.  

- verspreiding/verslag: alle leden 
 

 Comité van voorzieningen voor Diensten DIO 
De voorzieningen worden per werk- of dienstverleningsvorm en/of per gelijke doelgroep in overleg 
samengebracht. Dit zijn de Comités van voorzieningen. Elk comité van Voorzieningen duidt onder 
zijn leden een voorzitter aan, die ook in het SD zetelt.   
- voorzitter:   vierjaarlijks wordt een voorzitter verkozen uit de kandidaten  
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- secretaris:  aangesteld door de leden van de vergadering 
- andere deelnemers:  beheerders, directieleden en vertegenwoordigers van de diensten  

Inclusieve Ondersteuning  
- frequentie:   4 x jaar 
- onderwerp, thema:  Wederzijdse ondersteuning op vlak van interne en inhoudelijke  

organisatie van de hulpverlening, begeleiding of bijstand. 
Beleidsondersteunend of voorbereidend werk i.f.v. de eigen 
werkvorm(en) en/of doelgroep(en). Standpuntvoorbereidend en 
besluitvormend advies i.f.v. het sectoraal beleid vna het VWV omtrent 
aspecten die hun werkvorm of doelgroep aanbelangen.  

- verspreiding/verslag: alle leden 
 

6. Platform Begeleid werk 
 

- voorzitter/verslaggever: aangeduide leden van de vergadering 
- deelnemers:   afgevaardigden diensten begeleid werk in Vlaanderen 
- frequentie:  ad hoc 
- onderwerp, thema:  gemeenschappelijk project resulterend in een samenwerkingsverband  

en uitwisseling tussen diensten op vlak van begeleid werk 
-     verspreiding/verslag: eigen nota’s 

 
7. Steunpunt expertisenetwerken 
 
Het Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) wil de deskundigheid van professionelen en diensten 
bevorderen inzake  preventie, diagnose en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de 
personen met een beperking, die behoren tot volgende doelgroepen, mn: personen met NAH, 
personen met autisme, personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen 
 

 Provinciaal samenwerkingsverband vormingscoördinatoren Vlaams-Brabant 
- voorzitter en secretaris: SEN-medewerker 
- andere deelnemers:  afgevaardigden organisaties betrokken in vorming en opleiding  
- frequentie:  1 x jaar 
- onderwerp, thema:  vorming, training en opleiding, kennis uitwisseling 
- verspreiding/verslag: alle leden via website SEN 

 
8. Werkgroep personen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychische en/of 
gedragsstoornissen 
 

- voorzitter en secretaris: coördinator werkgroep 
- andere deelnemers:  deskundigen en afgevaardigden van diensten uit de regio Brabant 
- frequentie:  3 x jaar 
- onderwerp, thema:  preventie, diagnose en behandeling m.b.t. EGS 
- verspreiding/verslag: eigen notities 

 
9. Consulententeam Halle-Vilvoorde 

o voorzitter en secretaris: coördinatie consulentenwerking Vlaams – Brabant (regio  
Halle-Vilvoorde) 

o andere deelnemers:  vertegenwoordiging van diensten en voorzieningen uit de  
sector 

o Frequentie:  7 x jaar 
o onderwerp, thema:  expertisebundeling 
o verspreiding/verslag: alle leden 

 
10. Uitwisselingsplatform ‘palliatieve zorg in voorzieningen voor personen met een handicap’.  
 

- voorzitter en secretaris: aangeduide leden 
- andere deelnemers:  medewerkers van palliatieve netwerken en samenwerkende  

organisaties binnen zorg voor personen met een handicap 
- frequentie:  2 x jaar 
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- onderwerp, thema:  inhoudelijk werken en opvolgen stand van zaken mbt palliatief werken  
- verspreiding/verslag: alle leden 

 
11. Stuurgroep Havinet 
 
      -     voorzitter en secretaris: Zonnestraal is voorzitter, De Okkernoot is ondervoorzitter, De Valier is  

secretaris 
- andere deelnemers:  organisaties die mensen met een beperking ondersteunen uit de regio  

Halle-Vilvoorde 
- frequentie:  ad hoc 
- onderwerp, thema:  Het samenwerkingsverband heeft tot doel de organisatie van de  

dienstverlening van de deelnemende organisaties aan de cliënten op 
het vlak van niet zorg gebonden activiteiten te optimaliseren of 
gezamenlijk op te nemen  

- verspreiding/verslag: alle leden 
 
 
12. Coördinatie Handicap Vlaams-Brabant 
 

 Regionale prioriteitencommissie (RPC) – Meerderjarigen ambulant 
- voorzitter en secretaris: Coördinatiepunt Handicap 
- andere deelnemers:  vertegenwoordiging gebruikers, doorverwijzers en voorzieningen uit  

de regio.  
- Frequentie:  maandelijks  
- onderwerp, thema:  Commissie waar onder meer de aanvragen naar de status prioritair te  

bemiddelen zorgvraag en de motivaties van de afwijkingen prioriteiten 
bij opname toegekend, geadviseerd en opgevolgd worden. Binnen elk 
ROG is minstens één regionale prioriteitencommissie werkzaam. 

- verspreiding/verslag: alle leden 
 
 

 Werkgroep registratie en bemiddeling  
- voorzitter en secretaris: Coördinatiepunt Handicap 
- andere deelnemers:  vertegenwoordiging gebruikers, doorverwijzers en voorzieningen uit  

de regio.  
- Frequentie:  ad hoc 
- onderwerp, thema:  Opvolging PVC, zorgbemiddeling, afstemming aanbod en zorgvragen 
- verspreiding/verslag: alle leden 

 
 

 Werkgroep Expoh 
- voorzitter en secretaris: Coördinatiepunt Handicap 
- andere deelnemers:  vertegenwoordiging werkgroep Afstemming en Planning, registratie en  

bemiddeling, DOP en andere geïnteresseerden.  
- Frequentie:  ad hoc 
- onderwerp, thema:  toekomst expoh en zorgbemiddeling Vlaams - Brabant 
- verspreiding/verslag: alle leden 

 
13. DOP Vlaams – Brabant  

 Raad van bestuur 
- voorzitter en secretaris: aangeduide leden 
- andere deelnemers:  vertegenwoordiging van diensten en voorzieningen erkend door het  

VAPH, reguliere welzijnsdiensten (verwijzers én zorgaanbieders), 
verenigingen voor personen met een handicap, door het VAPH 
erkende multidisciplinaire teams 

- Frequentie:  10 x jaar 
- onderwerp, thema:  bestuur van DOP Vlaams-Brabant 
- verspreiding/verslag: alle leden 
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 Algemene vergadering   
- voorzitter en secretaris: aangeduide leden 
- deelnemers:  bestuurders en leden 
- frequentie:   2 x jaar 
- onderwerpen:   statuten, benoemingen, afzettingen en kwijtingen van en aan  

bestuurders en commissarissen, begroting en rekeningen, ontbinden 
vereniging, uitsluiten leden, omzetten vereniging in vennootschap met 
sociaal oogmerk 

- verspreiding verslag:  alle leden 
 

 Stuurgroep DOP en diensten voor gezinshulp en aanvullende thuiszorg 
- voorzitter en secretaris: aangeduide leden 
- andere deelnemers:  vertegenwoordiging DOP en diensten voor gezinshulp en aanvullende  

thuiszorg  
- Frequentie:  3 x jaar 
- onderwerp, thema:  projectgebonden thema’s 
- verspreiding/verslag: alle leden 

 
 
 
 
 


