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Beleidsplan 2020-2021 
 
 
Definitie 
 
In dit document legt Resonans vzw, Vergunde Zorgaanbieder die zorg en ondersteuning aanbiedt 
aan personen met een beperking het beleidsplan voor aan het VAPH (opgelegd via het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 8/6/2018).  
 
Het beleidsplan is het plan dat de directie van de VZA na overleg met de 
werknemersvertegenwoordigers in de sociale overlegorganen en de gebruikers uitwerkt om een 
kwaliteitsvolle inzet van het personeel te garanderen. 
 
Dit beleidsplan werd opgemaakt door de afgevaardigd bestuurder, de directeur en het 
directieteam.  Op 10/10/2019 werd het beleidsplan voorgelegd aan de medewerkers van de 
vzw, dit via het orgaan Overleg Teamvoorzitters.   Via de Nieuwsbrief van november 2019 
werden de gebruikers geïnformeerd over de doelstellingen voor de komende periode. 
 
Het beleidsplan omvat minimaal 6 doelstellingen zoals omschreven in het BVR.  Aan elke 
doelstelling moet er minimum 1 indicator en streefdoel worden bepaald. 
 
Dit beleidsplan zal jaarlijks geëvalueerd worden via het voorleggen van resultaten aan het 
overleg Teamvoorzitters (zie kolom “gegevensverzameling”).  Op basis van deze gegevens kan de 
directie nieuwe indicatoren en streefdoelen bepalen.   
Tweejaarlijks zal de directie via het proces zelfevaluatie het beleidsplan opvolgen. 
 
Het is belangrijk te melden dat de inzet van personeel binnen de VZA afhangt van het aantal 
zorgpunten en organisatiegebonden punten.  Als zich hierin schommelingen voordoen, heeft dit 
ook invloed op de personeelsbezetting.  Mogelijks zorgt dit ervoor dat omschreven indicatoren 
en streefdoelen moeten worden bijgesteld. 
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Zes doelstellingen : 

Doelstelling Streefdoel Indicator(en) Gegevensverzameling 

 
De zorgaanbieder 
versterkt de interne 
werking om continuïteit in 
de zorg te bieden 
 

 
Bij het begin van elk kalenderjaar 
starten we met x aantal VTE boven 
erkenning om schommelingen in 
tewerkstelling te kunnen 
ondervangen. 
 

 
Bij begin van het jaar zetten we 2 
FTE in boven erkenning. 

 
Personeelsbezetting 

 
De zorgaanbieder beschikt 
over competente 
medewerkers 
 
 

 
1. De medewerkers zijn op de 

hoogte wat ze kunnen doen als 
ze te maken hebben met gedrag 
van de cliënt dat medewerkers 
overstuur maakt, (bv. agressief 
gedrag, confrontatie met 
suïcidegedachten,…). 

 

 
We zetten een proces op met ICOBA 
rond dit thema. 
 
We streven naar een duidelijke 
procedure over hoe omgaan met 
situaties waarbij medewerkers 
ervaren dat ze geraakt zijn in hun 
integriteit of emotioneel in de war 
zijn. 
 

 
Proces om tot de realisatie van de 
procedure te komen. 
 
Procedure is uitgeschreven, 
gekend en bewaard binnen 
kwaliteitshandboek. 

  
2. Resonans kiest voor een werking 

waarbij de totale ontwikkeling 
van de cliënt centraal staat., 
inclusief zijn emotionele 
ontwikkeling/welbevinden. De 
medewerkers hebben 
basiskennis over het thema 
hechting, zetten die in in hun 
begeleidingswerk en weten waar 
ze terecht kunnen als ze extra 
input nodig hebben. 

 

 
We streven naar een basisopleiding 
“sociaal-emotionele ontwikkeling” 
en , geven die aan (startende) 
medewerkers om te komen tot een 
gemeenschappelijke taal over dit 
onderwerp. 
  

 
Inventaris van mate waarin teams 
aan de slag gaan met dit thema, in 
besprekingen en in het 
begeleidingswerk.  Is er een 
onderscheid qua doelgroep, in 
taal? 
 
Plan van aanpak vanwege de 
projectleider 
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Doelstelling Streefdoel Indicator(en) Gegevensverzameling 

  
3. De medewerkers komen meer en 

meer in aanraking met situaties 
waarin de integriteit van de 
cliënt of van zijn netwerk 
bedreigd wordt.   
De projectleider “Werken in 
veiligheid” werkt een plan uit 
waarbij medewerkers geholpen 
worden om methodisch aan de 
slag te gaan in dergelijke 
situaties. 

 

 
Medewerkers voelen zich sterker in 
het omgaan met dergelijke situaties. 

 
Inventaris van de manier waarop 
nu omgegaan wordt met dergelijke 
situaties, tijdens 
teambesprekingen, in 
begeleidingswerk. 
 
Stappenplan realisatie project 
vanwege de projectleider 

  
4. Medewerkers kunnen terecht in 

een gesloten groep “collegiale 
consultatie” waar ze kunnen 
stilstaan bij de persoon die ze 
zijn als hulpverlener.   

 

 
We zullen de huidige werking 
evalueren, bijsturen en uitbreiden  
zodat meer medewerkers kunnen 
deel uitmaken van een groep CC. 

 
De evaluatie van de lopende 
groepen door directie en coaches 
CC. 
 
Opstarten nieuwe groepen. 

 
De vergunde 
zorgaanbieder draagt via 
zijn werking en zijn zorg- 
en ondersteuningsaanbod 
bij tot een versterking van 
de levenskwaliteit van de 
persoon met een handicap 
en vertrekt van de 
behoefte van de persoon 
met een handicap en van 
zelfregie 
 

 
1. Elke cliënt heeft een 

handelingsplan dat jaarlijks 
wordt geëvalueerd.   
 
Dit plan vertrekt vanuit de 
vragen en de doelstellingen die 
de cliënt/gezin zichzelf stelt en 
welke bijdrage wij vanuit de 
dienst zullen bieden om deze 
doelstelling te bereiken. 

 

 
We streven ernaar dat elke 
medewerker in staat is om het 
handelingsplan op een participatieve 
manier vorm te geven.   
 
We voorzien een aanbod van 2 
workshops handelingsplan waarin 
gedeeld wordt hoe we binnen 
Resonans met handelingsplan 
werken. 
 
 

 
Realisatie van de planning van de 
workshops 
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Doelstelling Streefdoel Indicator(en) Gegevensverzameling 

  
Dit handelingsplan is digitaal. 
We zorgen voor het toegankelijk 
maken van het handelingsplan via 
een ouder-/cliëntaccount  
 
Evaluatie van de samenwerking 
gebeurt nu via evaluatie 
handelingsplan. 
De evaluatie van de samenwerking 
wordt digitaal verstuurd via de 
ouder-/cliëntaccount. 
 

 
We geven rechtstreeks toegang tot 
het handelingsplan van de cliënt. 
 
We ontvangen feedback over de 
samenwerking via digitale weg. 
 

 
Cliëntaccounts zijn een feit. 
 
Gegevensverzameling afkomstig 
uit de tevredenheidsbevraging. 

 
De ingezette infrastructuur 
is kwaliteitsvol 
 

 
Elke medewerker beschikt over een 
tablet of gelijkwaardig om op 
internet te geraken. 

 
Elke medewerker heeft een tablet 
met data kaart. 
We zetten hiervoor onder andere de 
middelen in die we via de 3% 
hebben ontvangen. 
 

 
Inventaris van alle aanwezige 
materiaal 
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De vergunde 
zorgaanbieder speelt in op 
het veranderende 
zorglandschap 
 

 
Alle medewerkers en meer 
bepaald ook het 
trajectconsulententeam, zijn op 
de hoogte van de 
ontwikkelingen in de zorgsector 
en van de wijzigingen in 
regelgeving VAPH. 
 

 
We streven er naar om iedereen 
mee te nemen in de 
veranderingen, dit via het overleg 
teamvoorzitters en via de 
personeelsvergaderingen. 
De TC’n zijn aanspreekpunt voor 
medewerkers daar waar het over 
de impact van de veranderingen 
op cliëntsituaties betreft. 
 

 
Procedures, verduidelijkende 
nota’s, PPT’s voorgelegd aan de 
medewerkers. 

 
De vergunde 
zorgaanbieder is financieel 
leefbaar. 
 

 
De vergunde zorgaanbieder zorgt 
voor een voldoende hoge 
reserve voor de aanleg van een 
sociaal passief 
 

 
We streven naar een reserve van 
25% van de 
personeelssubsidiëring als 
sociaal passief te voorzien. 

 
Jaarrekening van de vzw 
neergelegd bij de Nationale 
Bank 

 


