Procedures
Consulentencursus

1.

2.

PRO 02

Doel
•

Sensiplan-gebruikers opleiden tot Sensiplan-consulenten, zodat ze de methode
betrouwbaar kunnen doorgeven aan nieuwe gebruikers. Dit doel wordt bereikt na 6 cursusdagen.

•

Afnemen van een schriftelijke proef.

•

Organiseren van een stageperiode en twee navormingsdagen.

•

De bekwaamheid evalueren tijdens een mondelinge proef waarbij de stage-ervaringen
worden besproken.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op alle aspirant-Sensiplan-consulenten.
Lesgevers zijn:
 Sensiplan-opleiders: arts en pedagoog/psycholoog
 Sensiplan-tutors

Documenten en hulpmiddelen
•

4.

leidraad “Natuurlijk en zeker”

•

een handboek voor Sensiplan-consulenten “Natuurlijk en zeker”

•

WI 0401 Opleidershandleiding

•

WI 0402 Tutorhandleiding

•

Formulieren F 0301 – F 0302 – F 0303 voor registratie van de deelnemers en de evaluatie

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

1

Aspirant-consulenten •

Deelnamevoorwaarden

Hoe?
deelname aan de eerste cursusdag

•

minstens 3 eigen cycluskaarten hebben
bij het begin van de cursus

•

een consultatiereeks in de sympto-thermale methode gevolgd hebben (Sensiplan)

•

tijdens het verloop van de cursus moeten
de cycluskaarten in de tutorgroep worden
voorgelegd (zwangerschappen of andere
medische redenen uitgezonderd)

•

in de loop van de eerste 6 cursusdagen
mag men slechts één keer afwezig zijn
(zoniet is deelname aan de schriftelijke
proef niet mogelijk). Voor het praktische
deel (2 sessies) ook slechts één maal
(zoniet is deelname aan de mondelinge
proef niet mogelijk).

• stage
voor mensen die de stage uitstellen geldt:
Tussen de schriftelijke proef en de mondeNFP-Vlaanderen vzw – Kwaliteitshandboek
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3.

Procedures
Consulentencursus

PRO 02

2

Voorbereiding

Opleiders

Als basis voor de consulentencursus dienen
de leidraad “Natuurlijk en zeker” en de cone
sulentenhandleiding. Tijdens de 1 cursusdag
wordt de kennis van de leidraad getoetst.
De concrete werkwijze in de tutorgroepen en
de didactische oefeningen zijn zo opgebouwd
dat de aspirant Sensiplan-consulent stapsgewijs de consultatiepraktijk ervaart en al
doende leert toepassen.

3

Methodisch concept

Opleiders en tutors

Vormingswerk evolueert tussen voortdurende
regelmaat en nieuwe impulsen; daarbij mag
de herhaling geen routine worden en de
vernieuwing geen gejaagdheid. De 6 (8)
bijeenkomsten geven de Sensiplan-consulentencursus een structuur die een zeker
leerritme vereist. Daarvoor zijn er een aantal
elementen, die bij elke uiteenzetting
functioneren.
kerninfo NFP
(telkens 1,5 uur)
PEDA
(telkens 1 uur)
PSY
(telkens 1 uur)
Tijdens elke bijeenkomst worden nieuwe informatie en nieuwe kennis uit de drie deelgebieden, Sensiplan-basiskennis, psychologie
en pedagogie, gegeven.
Afwisselend geeft de cursusleiding les, de
ene voor de Sensiplan-basiskennis, de andere voor psychologie en pedagogie. Daarbij
moet de methode een afwisseling zijn tussen
voordracht, leergesprek, groepswerk, partnerwerk, individueel werk en bevraging van
experts.
Tegelijk worden tekstmedia (vooral het consulentenhandboek) en audiovisuele media
(transparanten) gebruikt.
Naast de zakelijke informatie krijgt de didactische kwalificatie van de Sensiplan-consulent
een bijzondere plaats. Het volstaat niet over
methoden te spreken. Men moet ze ook ervaren. Tijdens elke bijeenkomst wordt één
methode speciaal behandeld en ingeoefend:
bijvoorbeeld de vraagtechniek, de stilzwijgende moderatie, het actieve luisteren, de intervaltechniek, de interventietechniek, de visualisering. De daarvoor opgestelde oefeningen
worden in de groepen uitgediept. Daarnaast
komt de kritische methodenreflectie over de
lopende cursus steeds terug in de vorm van
een flitsronde, cursuspost en dgl. Zo vaak
mogelijk wordt de simulatietechniek gebruikt
om een situatie te creëren analoog aan de
latere consultatiepraktijk, bijvoorbeeld
“Verklaar deze cyclus aan een echtpaar in uw
consultatie” of “Deel een deelnemer van een
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linge proef mag maximum één jaar liggen.
Anders moet de schriftelijke proef hernomen
worden en opnieuw toelating gevraagd
worden voor de stage.

Procedures
Consulentencursus

PRO 02

consultatiereeks mee, dat Sensiplan voor
hem niet van toepassing is, als hij zijn instelling niet verandert”.
3.1

Sensiplan-oefeningen

Aspirant-consulenten Elke cursusdag worden de cycluskaarten van
de deelnemers besproken in vaste kleine
groepjes, die vanaf het begin worden samengesteld en als voorbeeld voor de consultatie
genomen. Deze regelmatige oefening is een
onmisbaar bestanddeel van de vorming voor
de toekomstige Sensiplan-consulenten.
Iedere groep beëindigt deze oefenfase met
steun van zijn tutor, die eveneens vanaf het
begin de groep begeleidt. Ook oefencycli
worden in deze oefeningen verwerkt. Deze
oefengroep, ook tutorgroep genaamd, bestaat
uit 5-7 deelnemers, waarbij men erop moet
letten dat alle tutors evenveel “cycli”
begeleiden.

3.2

Leercontrole

Opleiders

3.3

Didactische oefeningen Aspirant-consulenten De didactische oefening gebeurt in kleine
en tutors
stappen en in de groep. Voor de Sensiplanconsulentenvorming betekent dit, dat elke
Sensiplan-consulent éénmaal zijn capaciteit
bewijst om iets te verklaren of uit te leggen.
Daarvoor worden elke cursusdag 2-4 thema's
of opgaven uitgedeeld, die dan op ongeveer 5
minuten tijd worden voorgesteld. Elke voordracht wordt in de groep door een andere
deelnemer kritisch beoordeeld. Deze kritiek is
belangrijk, zodat men kan leren, hoe persoonlijke kritiek op een aangepaste manier kan
worden geformuleerd en hoe men ermee kan
omgaan.

4

Schriftelijke proef

Aspirant-consulenten Het theoretisch gedeelte wordt afgesloten
met een schriftelijk examen. Om aan het
examen te mogen deelnemen moeten de
deelnemers tenminste aan vijf van de zes
cursusdagen hebben deelgenomen. Het
examen bevat vragen over de Sensiplan-
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Tussen de afzonderlijke bijeenkomsten in,
wordt als huistaak bijkomend studiewerk
voorgesteld: lectuur, zelfwaarneming en
oefencycli. De deelnemers hebben het recht
op een bespreking van hun werk. Daarbij
denkt men graag terug aan de “huiswerken”
uit de schooltijd: de wens om punten te krijgen, de angst voor blaam, de poging om af te
schrijven. De leercontrole is een regelelement
van de Sensiplan-vorming, maar moet niet zo
schools verlopen. Buiten het opvragen, kunnen collegiale vormen gebruikt worden, bijvoorbeeld groepsgesprek over de resultaten,
correctie per twee, positieve controle (“Wat
vond je bijzonder leuk?”), negatieve controle
(“Wat vond je bijzonder moeilijk?”), kikvorsperspectief (“Hoe zou je dat aan iemand
uitleggen, die er absoluut geen verstand van
heeft?”), vogelperspectief (“Wat is van alle
details het belangrijkste, wat je in ieder geval
moet onthouden?”).

Procedures
Consulentencursus

PRO 02

5

Stage

Aspirant-consulenten Begeleiding van 3 vrouwen of echtparen,
waarvan minstens 2 vrouwen of echtparen
Sensiplan gebruiken om een zwangerschap
te vermijden (geen borstvoeding, geen overe
e
gangsjaren). De 3 vrouw of het 3 echtpaar
kan een zwangerschap wensen of enkel
observaties willen maken. Over deze eerste
drie consultaties vindt een afsluitend examen
plaats voor een jury.

6

Navorming

Opleiders

Tijdens de stageperiode komen de aspirantconsulenten twee keer samen voor een
navormingsdag over premenopauze en over
borstvoeding. Deze onderwerpen worden niet
beschouwd als stof voor de eindevaluatie en
mogen ook niet tijdens de stage worden
behandeld.

6

Eindevaluatie

Juryleden

De examinandi worden normaal individueel,
uitzonderlijk per twee geëxamineerd. Echtparen worden normaal samen geëxamineerd.
De duur van het examen bedraagt per
examinandus of echtpaar tussen 30 en 45
minuten. Afwijkingen worden door de jury
schriftelijk gemotiveerd.
De jury is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de organiserende instelling,
een gynaecoloog en een van beide cursusleiders. De voorzitter van de jury is de
gynaecoloog. Andere personen kunnen in
verantwoorde uitzonderingssituaties na
goedkeuring van de jury als waarnemer
zonder ondervraag- of stemrecht worden
toegelaten.
De examinandus moet van de drie in Sensiplan geïntroduceerde echtparen telkens drie
consultatiecycli en de verslagen van de
consultaties meebrengen. Mocht een deelnemer tegen de datum van het examen niet
alle noodzakelijke cycli volledig kunnen
aantonen, dan kan de examenjury hem toch
tot het examen toelaten. Als de examinandus
voor het examen geslaagd is, kan hij pas het
getuigschrift ontvangen, wanneer hij de
ontbrekende cycli volledig en zonder fouten
aan de juryleden heeft overhandigd. Aan de
hand van de meegebrachte cycli en consultatieverslagen worden aspecten van de consul-
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methodiek, cyclusvoorbeelden en vragen
over anatomische en fysiologische basiskennis van de menselijke voortplanting, voor
zover ze voor Sensiplan van belang zijn.
Ook wanneer het aantal punten niet werd
behaald, kunnen de cursusleiders de kandidaat als geslaagd beschouwen, indien men
kan verwachten dat de onzekerheid kan
worden weggewerkt na het vervullen van
bijkomende taken. Wie niet slaagt in het
examen kan ten vroegste na 3 maanden en
na het vervullen van bepaalde taken opnieuw
worden afgelegd.

Procedures
Consulentencursus

PRO 02

tatiesituatie geëxamineerd.
De examenjury zal tijdens het mondeling
examen vooral toetsten
of de examinandus zich bewust is van de
problemen inzake betrouwbaarheid van
Sensiplan en gedifferentieerd consultaties
kan geven,
of de examinandus kan ingaan op de
individuele situaties van de gebruiker
(gezinsplanningswens, situatie in de
relatie en in het gezin, sociologische
factoren enz.)
of de examinandus de grenzen van zijn
mogelijkheden erkent
of de examinandus in staat is om aan de
hand van de concrete situatie en cyclusnoteringen zeker te zijn dat de cliënten die
hij consulteert de cyclusinterpretatie zeker
beheerst.
De examenjury moet eensluidend beslissen
over het slagen in het examen. De prestatie
van de examinandus wordt in een afzonderlijk
verslag genoteerd en door de juryleden
getekend. Indien een kandidaat niet slaagt
moet een uitvoerige verantwoording opgenomen zijn. De reden voor het niet slagen in
het mondeling examen is niet zozeer de
verkeerde interpretatie door de cliënt, maar
veeleer het feit dat een Sensiplan-consulent
een foute interpretatie niet herkent, de cliënt
hier niet op gewezen heeft en geen aangepaste stappen heeft gezet om te oefenen en
te herhalen. Om definitief te slagen kan ook
een verlenging van de stage geëist worden.
In alle andere gevallen is men niet geslaagd.

5.

Registratie
F 0301

Deelnemersfiche

F 0302

Puntenlijst

F 0303

Examenverslag

F 0304

Getuigschrift
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•
•
•
•
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Procedure
Fertility Management Program

1.

PRO 04

Doel

1. verbeteren van de kennis en bewustwording van vruchtbaarheid bij diverse doelgroepen;
2. aanmoedigen van mannen en vrouwen om binnen hun relatie hun vruchtbaarheid autonoom te
beheren;
3. sensibiliseren van mannen en vrouwen om binnen hun relatie rond geslachtsspecifieke aspecten en
problemen van vruchtbaarheidsbeheersing (management) te werken;
4. mogelijk maken van gemeenschappelijke beslissingen rond geboorteregeling en gezinsgrootte;
5. verbeteren van de reproductieve gezondheid door vruchtbaarheidskennis en een positieve
benadering van vruchtbaarheid;
6. promotie maken voor levenslang en levensbreed leren evenals voor het verbeteren van de
levenskwaliteit van koppels en gezinnen;
7. ontwikkelen van een multicultureel/etnische Europese benadering van vruchtbaarheidsbeheersing;
8. onderrichten van specifieke doelgroepen die geconfronteerd worden met verschillende drempels bij
hun ontvoogding, te wijten aan factoren als taal, volksgroep, cultuur, godsdienst of landelijke
verspreiding (voornamelijk in Hongarije en Litouwen)

2.

Toepassingsgebied

De procedure is van toepassing op de organisatoren van een FMP-opleidingscursus.

3.

Documenten en hulpmiddelen

WI 0401

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

1

Cursusorganisatie

Algemeen coördinator

1.1

Samenwerkingsverband Algemeen coördinator

1.2

Bepalen datum, plaats
en prijs

Algemeen coördinator + Een datum, plaats en prijs evenals de
partnerorganisatie
voertaal worden i.s.m. de partnerorganisatie
bepaald in overeenkomst met het
Grundtvig-agentschap, volgens de geldende procedures.
Lesgevers worden aangezocht.

1.3

Accommodatie

Partnerorganisatie

Er wordt gezocht naar een geschikte
accommodatie.

2

Bekendmaking

Partnerorganisatie

De partnerorganisatie maakt de cursus
bekend via de Grundtvig-website van de
Europese Unie.
De algemeen coördinator zet de cursus
online op de www.fertilitymgt.eu-site

Algemeen coördinator
3

Recrutering

Hoe?
Zo mogelijk wordt een samenwerkingsverband afgesloten met een bestaand vormingscentrum om de cursus te organiseren.

Algemeen coördinator + Via internationale contacten worden
partnerorganisatie
cursisten gerecruteerd voor de cursus. Ze
worden doorverwezen voor het aanvragen
van subsidies bij de EU.
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4.

Richtlijnen voor het organiseren en geven van een FMP-opleidingscursus
Accommodatie (leslokalen, overnachting, catering…)
Website www.fertilitymgt.eu, ec.europa.eu/education/trainingdatabase

Procedure
Fertility Management Program

4

Praktische organisatie
en uitvoering

Partnerorganisatie
Lesgevers

6

5.

Accreditering en
evaluatie

Partnerorganisatie en
lesgevers

PRO 04

De partnerorganisatie staat in voor de
concrete organisatie (accommodatie en
catering, ev. vervoer…).
De lesgevers zijn verantwoordelijk voor het
didactisch materiaal en voor het drukwerk.
De partnerorganisatie voorziet i.s.m. de
lesgevers de nodige getuigschriften en
verwerkt de cursusevaluatie.

Registratie

• Contract met de partnerorganisatie en het Europese agentschap
• Verslag voor het Europese agentschap

PRO 04 Fertility Management Program.doc
2010-12-03

• Deelnemerslijst
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Procedure
Wetenschappelijk onderzoek

1.

Doel
•
•

2.

PRO 05

Op academisch niveau kwaliteit waarborgen.
Databanken onder specifieke voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijke
studies.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op:
•
•

Alle anamnesesteekkaarten
Cycluskaarten in gedrukte en elektronische vorm

Steeds mits akkoordverklaring door de Sensiplan-gebruiker

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

Cycluskaarten

F 0101 en F 0102

•

Anamnesesteekkaart

F 0103

•

Akkoord studiedeelname

F 0401

•

Opstarten en berekenen van wetenschappelijke studies

WI 05

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

1.

Akkoordverklaring

Sensiplan-consulent en De akkoordverklaring wordt door de
gebruiker
gebruiker ondertekend

2.

Intake

Sensiplan-gebruiker

Naargelang de levensfase, cyclussituatie
en ingebrachte gegevens wordt een
intakeformulier ingevuld voor een
specifieke studie

3.

Codering

Sensiplan-consulent

De in 1990 door de universiteit Düsseldorf
ingestelde codering wordt gebruikt:
03: code voor NFP-Vlaanderen
xxx: volgende 3 cijfers geven consulent
aan
xxx: laatste 3 cijfers geven gebruiker aan

4

Anonimiteit

5

Informatisering

Webmaster

3.3

Output

Webmaster

NFP-Vlaanderen vzw – Kwaliteitshandboek

Hoe?

Doordat de consulent de enige is die de
juiste code kent, kunnen de onderzoekers
enkel via de coördinatoren gebruikers
contacteren, wat de anonimiteit waarborgt.
Cyclusgegevens worden via een specifieke
webapplicatie gedigitaliseerd. Gebruikers
kunnen via het NFP-forum gebruik maken
van een extra dienstverlening op basis van
de gedigitaliseerde cycli.
Op vraag van onderzoekscentra kan de
webmaster specifieke tabellen genereren
en aanleveren voor wetenschappelijk
onderzoek. Steeds zal hierbij de
akkoordverklaring van de anonieme
deelnemers worden toegevoegd
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3.

Procedure
Wetenschappelijk onderzoek

PRO 05

4.

Dossier

Wetenschappelijke
werkgroep

De definitieve gegevens worden in een
dossier aangeleverd. Dit kan gedeeltelijk of
volledig in een papieren en/of
elektronische vorm zijn.
Het dossier bevat volgende gegevens:
1. Overeenkomst met researchteam
2. Onderzoeksvoorstel
3. Studieverloop en commentaar
4. Basisdocumenten (modellen)
5. Akkoordverklaringen
6. Gegevens (enquêteformulieren,
cyclusnoteringen,…)

8.

Publicaties en
voordrachten

Wetenschappelijke
werkgroep

Indien de studie aanleiding geeft tot
publicaties of opgenomen wordt in
voordrachten, worden de medewerkers
van NFP-Vlaanderen steeds vermeld met
verwijzing naar de vereniging.

5.

Registratie
Dossier (punt 4)

PRO 05 Wetenschappelijk onderzoek.doc
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•
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Procedure
Huisstijlontwikkeling

1.

Doel
•

2.

PRO 10

Ontwikkelen, implementeren en toepassen van de huisstijl.

Toepassingsgebied

Deze procedure geldt voor alle communicatie, zowel intern als extern en voor de ontwikkeling van
nieuwe media en hulpmiddelen (gadgets, didactisch materiaal, spelmateriaal…).

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

WI 10

•

F 1001 Briefmodel

•

F 1002 Verslagmodel

•

F 1003 Presentatiemodel (in ppt)

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Ontwerp logo

Algemeen coördinator
en grafisch ontwerper

Het logo wordt ontworpen op basis van de
missie, visie en waarden van de vereniging
en het product dat wordt aangeboden.

2

Huisstijlhandboek

Algemeen coördinator
en grafisch ontwerper

Het huisstijlhandboek bevat de verschillende uitwerkingen van het logo in een
uniforme huisstijl voor diverse toepassingen met kleur- en maataanduidingen (WI 10).

2.1

Briefontwerp

Grafisch ontwerper

Een briefhoofd wordt ontworpen op basis
van NBN Z 01 003 (F 1001).

2.2

Envelop

Grafisch ontwerper

Enveloppen worden ontworpen volgens
NBN Z 01 004.

2.3

Verslagmodel

Algemeen coördinator
en secretariaatsmedewerker

Verslagen worden opgemaakt volgens een
vast stramien dat in een sjabloon wordt
gegoten (F 1002).

2.4

Presentatiemodel

Grafisch ontwerper

Voor presentaties wordt een powerpointsjabloon ontworpen (F 1003).

2.5

Infostand

Grafisch ontwerper

Banners en infostand worden uitgewerkt
op basis van de huisstijlgegevens.

3

Publiciteitsdrukwerk

Grafisch ontwerper

De herkenbaarheid van NFP-Vlaanderen
wordt zoveel mogelijk in externe publicaties gegarandeerd.

4

Incorporatie vreemde
logo’s

Grafisch ontwerper

Logo’s van producten die NFP-Vlaanderen
aanbiedt, worden zoveel mogelijk in
harmonie met de eigen huisstijl verwerkt.

5.

Registratie
•

De huisstijl wordt uitgewerkt in een werkinstructie en formulieren, die samen het
huisstijlhandboek vormen.
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3.

Procedure
Registratie subsidiabele activiteiten

1.

Doel
•

2.

PRO 11

Deze procedure geeft de werkwijze weer voor de registratie van subsidiabele activiteiten in
het kader van het Decreet betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en
gezondheidssector van 23 maart 1994 (BS 19 mei 1994), het Besluit van de Vlaamse
Regering van 30 mei 2008 tot uitvoering van het decreet van 23 maart betreffende het
georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector en het Besluit van de
Vlaamse Regering van 26 februari 2010 houdende de algemene bepalingen die van toepasing zijn op de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de organisaties
met ingebouwd vrijwilligerswerk (BS 19 maart 2010).

Toepassingsgebied

Deze procedure geldt enkel voor vrijwilligers die subsidiabele activiteiten uitvoeren.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

F 0103 Anamnesesteekkaart

•

F 0201, F 0211 Registratieformulier

•

F 0402 Identificatiesteekkaart

•

WI 11 Werkinstructie Registratie subsidiabele activiteiten

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Dagelijkse registratie

Sensiplan-consulent,
Sensiplan-animator,
Jij en ik-animator,

De vrijwilliger houdt dagelijks de activiteiten bij op het registratieformulier.
Sensiplan-consulenten kunnen hierbij
gebruik maken van de anamnesesteekkaart. De vrijwilliger gebruikt de aangegeven code voor subsidiabele activiteiten
en voor vergaderingen en bijscholingen.

2

Registratie
jaargegevens

Sensiplan-consulent,
Sensiplan-animator,
Jij en ik-animator,

Op het einde van het kalenderjaar wordt
het registratieformulier via de regionale
coördinator, resp. de Jij en ik-coördinator
doorgestuurd naar het nationaal secretariaat.

3

Opmaak jaarverslag

Secretariaatsmedewerker

Op basis van de individuele registratieformulieren wordt een overzicht gemaakt
van de bereikte doelgroep en van de op
jaarbasis geleverde prestaties.
De registratieformulieren dienen tevens als
bewijsmateriaal voor de inspectie en
worden per jaar bijgehouden.

5.

Registratie
•

Verslag werkgroep, attest aanwezigheid externe activiteit, registratieformulier,
identificatiesteekkaart en jaarverslag
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3.

Procedure
Documentenbeheer

1.

Doel
•
•

2.

PRO 13

Formuleren en optimaliseren van de doelstellingen van de organisatie. Deze worden
regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.
Afspraken vastleggen voor het uitgeven, wijzigen en ordenen van documenten van het
kwaliteitshandboek zodat:
o elke medewerker met de juiste versie werkt,
o elke medewerker de inhoud van de documenten kent en die toepast,
o ongeldige en/of verouderde documenten onmiddellijk verwijderd worden.

Toepassingsgebied

De procedure is van toepassing op:
•
•
•

Documenten en hulpmiddelen
•

4.

Kwaliteitshandboek

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1.

Werkwijze voor de
uitgifte van een nieuw
document binnen de
organisatie

Iedere medewerker,
coördinatoren

Iedere medewerker kan een ontwerpdocument opstellen;
Dit ontwerpdocument wordt bezorgd aan
de algemeen coördinator,
De algemeen coördinator zorgt voor de
codering van het document;
Ontwerpdocument wordt voorgelegd in
coördinatorenvergadering, deze heeft recht
op goed- of afkeuring;
De algemeen coördinator zorgt voor de
verspreiding bij de bevoegde personen,
Inhoudstafel wordt in desbetreffende map
aangepast,
Er wordt een mondelinge toelichting gegeven tijdens de coördinatorenvergadering
en in de desbetreffende werkgroepen

2.

Werkwijze voor de
Iedere medewerker,
wijziging van een
goedgekeurd document

NFP-Vlaanderen vzw – Kwaliteitshandboek

Elke medewerker kan wijziging van een
document aanvragen,
Dit document wordt besproken met de
regionale coördinator tijdens de regionale
werkgroep,
De voorgestelde wijzigingen worden
geëvalueerd,
Wijzigingen worden vetgedrukt weergegeven. Bij een volgende revisie wordt de
vorige vetbedrukking verwijderd en de
nieuwe toegevoegd,
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PRO 13 Documentenbeheer.doc
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3.

Alle documenten van het kwaliteitshandboek en de verantwoordelijke gebruikers
Procedures, functieomschrijvingen, externe documenten
Verslagen en registratieformulieren

Procedure
Documentenbeheer

PRO 13

De algemeen coördinator zorgt voor de
verspreiding bij de bevoegde personen,
De algemeen coördinator klasseert het
gewijzigde document in het dossier
Kwaliteitshandboek – originele versie
3.

Werkwijze voor de
opbouw van de lay-out
van documenten

3.1

Opbouw van een
procedure

Algemeen coördinator

3.2

Algemene lay-out van
het document

Algemeen coördinator

4.

Codering

5.

De verschillende documenten worden
opgedeeld en besproken,
1. Doel (het waarom van de procedure)
2. Toepassingsgebied (in welk domein
is de procedure van toepassing)
3. Documenten en hulpmiddelen (eigen
aan de procedure)
4. Werkwijze (Wat, wie en hoe)
5. Registratie
PRO 10 is van toepassing
De eerste groep tekens van elke code van
een document verwijst naar het soort
document:
Inleiding = IN
Kwaliteitshandboek = HB
Kwaliteitsbeleid = KB
Kwaliteitssysteem = KS
Werkinstructie = WI
Formulier = F
Procedure = PRO
Verslag = VER
De cijfers geven de nummering aan, waarbij de eerste twee cijfers de hoofdindeling
en de volgende twee cijfers de onderindeling weergeven

Registratie
Kwaliteitshandboek

PRO 13 Documentenbeheer.doc
2010-12-03

•
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Procedure
Gegevensbescherming

1.

PRO 15

Doel

2.



Garanderen van de persoonsgegevens van medewerkers en gebruikers van de
dienstverlening van NFP-Vlaanderen



Beantwoorden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees
Parlement van 27 april 2016

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op alle Sensiplan-consulenten en op alle medewerkers van NFPVlaanderen vzw.

3.

Documenten en hulpmiddelen

4.



Anamnesesteekkaart

F 0103



Organisatienota

F 0401 0402 0411 0421



Identificatiesteekkaart

F 0422



Deelnemers-, contactlijst

F 0901



Register verwerkingsactiviteiten gegevensbescherming

F 15

Werkwijze
Wie?

Hoe?

Akkoordverklaring
registratie

Gebruikers

Gebruikers ondertekenen de
anamnesesteekkaart ter goedkeuring van
de betrouwbaarheid en het feit dat hun
gegevens gebruikt worden voor controle
van de betaling en voor het versturen van
’t Periodiekje via webapplicatie.

Akkoordverklaring
identificatie
consulenten

Consulenten

Ondertekening van de organisatienota
gebeurt samen met het indienen van de
identificatiesteekkaart voor administratieve
verwerking (uitbetaling, ’t Periodiekje,
overige verzendingen)

Verzending ‘t
Periodiekje

Gebruikers, consulenten, leden Algemene
Vergadering en bestuurders

’t Periodiekje wordt via een webapplicatie
verstuurd, waarbij lezers zichzelf kunnen
uitschrijven.

Onlineadressenlijst

Iedereen

Contactadressen worden opgenomen in
een versleutelde onlineadressenlijst.
Betrokkenen kunnen steeds aan de
coördinatoren de geregistreerde gegevens
opvragen.

5.

PRO 15 Gegevensbescherming
2018-05-09

Werkwijze

Registratie


Register verwerkingsactiviteiten gegevensbescherming

NFP-Vlaanderen vzw – Kwaliteitshandboek
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Procedure
Consultatie — geboortebeperking

1.

Doel
•

2.

PRO 0101

Een vrouw of echtpaar zodanig in Sensiplan inleiden, dat ze aansluitend de methode
zelfstandig en betrouwbaar kunnen toepassen

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op vrouwen of echtparen zonder kinderwens, die Sensiplan
willen leren.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

Werkboek “Natuurlijk en zeker”

•

Handboek “Natuurlijk en zeker”

•

Cycluskaart

F 0101

•

Anamnesesteekkaart

F 0103

•

Registratieformulier

F 02

•

Organisatienota – zelfstandige

F 0402

•

Betalingsbewijs

F 0502
WI 0101

•

Richtlijnen

•

Ontvangstruimte met huiselijke sfeer (koekjes, drank…)

•

Bedragen en honoraria

BIJ 06

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Contactname

Sensiplan-consulent

De consulent maakt een afspraak met
maximum 4 vrouwen of koppels voor de
eerste Sensiplan-consultatie.

2

Sensiplan-consultatie

Sensiplan-consulent

Elke les is zo opgebouwd, dat informatieoverdracht en oefeningen mekaar veelvuldig afwisselen. In de oefeningen kunnen
de deelnemers het geleerde verwerken en
uitdiepen. De oefeningen helpen om moeilijkheden bij het begrijpen vroeg te ontdekken. Het zelfstandige werken in de oefenfase geeft de deelnemer een gevoel van
succes, die de motivatie en het vertrouwen
in de eigen mogelijkheden versterkt.

2.1

1e bijeenkomst

Sensiplan-consulent

Anamnese

Gebruiker en
Sensiplan-consulent

De anamnesesteekkaart wordt tijdens de
1e bijeenkomst zoveel mogelijk ingevuld en
ondertekend.

Vergoeding vrijwilligers

Sensiplan-consulent

De consulent vraagt een richtbedrag
(BIJ 06) per echtpaar op de NFP-rekening
te storten voor de hele consultatiereeks en
bezorgt een betalingsbewijs (F 0502).

Vergoeding
zelfstandigen

Sensiplan-consulent

De zelfstandige consulent regelt de
financiering volgens het eigen systeem
(F 0402).

NFP-Vlaanderen vzw – Kwaliteitshandboek
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PRO 0101 NFP-consultatie geboortebeperking
2015-07-01

3.

Procedure
Consultatie — geboortebeperking

2.3

2.4

2.5

5.

consult

Sensiplan-consulent

De consulent bespreekt de volgende
onderdelen:
- biologische basis van de vruchtbaarheid
- waarneming van het cervixslijm
- temperatuurmeting
- aanleggen van een cycluskaart

2e bijeenkomst

Sensiplan-consulent

± 14 dagen na 1e bijeenkomst

consult

Sensiplan-consulent

De consulent bespreekt de volgende
onderdelen:
- herhaling
- interpretatie van het slijmpatroon
- interpretatie van de temperatuurcurve
- dubbele controle na de eisprong
- uitzonderingsregels

Individuele begeleiding

Sensiplan-consulent

Bespreking van cyclusproblemen terwijl de
andere deelnemers oefeningen maken of
ervaringen uitwisselen

3e bijeenkomst

Sensiplan-consulent

± 1 maand na 2e bijeenkomst

consult

Sensiplan-consulent

De consulent bespreekt de volgende
onderdelen:
- herhaling
- storingen van de temperatuurcurve
- onvruchtbare periode voor de eisprong
- betrouwbaarheid
- baarmoedermondobservatie
- Sensiplan en partnerschap

Individuele begeleiding

Sensiplan-consulent

Bespreking van cyclusproblemen terwijl de
andere deelnemers oefeningen maken of
ervaringen uitwisselen

4e bijeenkomst

Sensiplan-consulent

± 1 maand na 3e bijeenkomst

consult

Sensiplan-consulent

De consulent bespreekt de volgende
onderdelen:
- herhaling
- verschillende cyclusvormen
- Sensiplan en kinderwens – vaststellen
van een zwangerschap

Individuele begeleiding

Sensiplan-consulent

Bespreking van cyclusproblemen terwijl de
andere deelnemers oefeningen maken of
ervaringen uitwisselen

5e bijeenkomst

Sensiplan-consulent

± 6 maanden na 4e bijeenkomst

consult

Sensiplan-consulent

- herhaling in de vorm van een spel
- ev. herhaling van de regels

Individuele begeleiding

Sensiplan-consulent

Bespreking van cyclusproblemen terwijl de
andere deelnemers oefeningen maken of
ervaringen uitwisselen

Registratie
•

Anamnesesteekkaart

•

Registratieformulier

NFP-Vlaanderen vzw – Kwaliteitshandboek
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2.2

PRO 0101

Procedure
Consultatie — kinderwens

1.

2.

PRO 0102

Doel
•

Bij onvervulde kinderwens een vrouw of echtpaar therapeutisch zodanig in Sensiplan
inleiden, dat ze aansluitend het fertiele venster kunnen herkennen om hun vruchtbaarheid
optimaal te kunnen benutten.

•

Eventuele cyclusproblemen opsporen en doorverwijzen voor behandeling.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op vrouwen of echtparen met kinderwens, die Sensiplan
therapeutisch willen gebruiken om hun kinderwens te vervullen.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

Werkboek “Natuurlijk en zeker”

•

Handboek “Natuurlijk en zeker”

•

Cycluskaart

F 0101

•

Anamnesesteekkaart

F 0103

•

Registratieformulier

F 02

•

Organisatienota – zelfstandige

F 0402

•

Betalingsbewijs

F 0502

•

Richtlijnen kinderwens

WI 0102

•

Ontmoetingsruimte in huiselijke sfeer (koekjes, drank,…)

•

Bedragen en honoraria

BIJ 06

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Contactname

Sensiplan-consulent

De consulent maakt een afspraak voor de
eerste Sensiplan-consultatie.

2

Sensiplan-consultatie

Sensiplan-consulent

Elke les is zo opgebouwd, dat informatieoverdracht en oefeningen mekaar veelvuldig afwisselen. In de oefeningen kunnen
de deelnemers het geleerde verwerken en
uitdiepen. De oefeningen helpen om moeilijkheden bij het begrijpen vroeg te ontdekken. Het zelfstandige werken in de oefenfase geeft de deelnemer een gevoel van
succes, die de motivatie en het vertrouwen
in de eigen mogelijkheden versterkt.

2.1

1e bijeenkomst

Sensiplan-consulent

Anamnese

Gebruiker of Sensiplan- De anamnesesteekkaart wordt tijdens de
consulent
1e bijeenkomst zoveel mogelijk ingevuld.

Vergoeding

Sensiplan-consulent

De consulent vraagt een richtbedrag
(BIJ 06) per echtpaar op de NFP-rekening
te storten voor de hele consultatiereeks en
bezorgt een betalingsbewijs (F 0502).

Consult

Sensiplan-consulent

De consulent bespreekt de volgende
onderdelen:
- biologische basis van de vruchtbaarheid

NFP-Vlaanderen vzw – Kwaliteitshandboek
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3.

Procedure
Consultatie — kinderwens

PRO 0102

- waarneming van het cervixslijm
- temperatuurmeting
- aanleggen van een cycluskaart

2.2

2.3

2.4

Sensiplan-consulent

De zelfstandige consulent regelt de
financiering volgens het eigen systeem
(F 0402).

2e bijeenkomst

Sensiplan-consulent

± 14 dagen na 1e bijeenkomst

Consult

Sensiplan-consulent

De consulent bespreekt de volgende
onderdelen:
- herhaling
- interpretatie van het slijmpatroon
- interpretatie van de temperatuurcurve
- dubbele controle na de eisprong
- uitzonderingsregels
- vruchtbaarheid en kinderwens: algemeen

Individuele begeleiding

Sensiplan-consulent

Bespreking van de eigen cyclusnoteringen

3e

Sensiplan-consulent

± 1 maand na 2e bijeenkomst

Consult

Sensiplan-consulent

De consulent bespreekt de volgende
onderdelen:
- herhaling
- verschillende cyclusvormen
- vruchtbaarheid en kinderwens: cyclusvormen
- Sensiplan en kinderwens – vaststellen
van een zwangerschap

Individuele begeleiding

Sensiplan-consulent

Bespreking van de eigen cyclusnoteringen

Opvolging

Sensiplan-consulent

Naar behoefte wordt de Sensiplangebruiker verder begeleid tot kennis van
het fertiele venster bekomen is.
Bij cyclusproblemen wordt doorverwezen
voor verdere behandeling.

bijeenkomst

Registratie
•

Anamnesesteekkaart

•

Registratieformulier

PRO 0102 NFP-consultatie kinderwens
2015-07-01

5.

Vergoeding
zelfstandigen

NFP-Vlaanderen vzw – Kwaliteitshandboek
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Procedure
Consultatie — na de bevalling

1.

Doel
•

2.

PRO 0103

Na een bevalling, al dan niet in de borstvoedingsperiode een vrouw of echtpaar de regels
van Sensiplan te leren kennen of op te frissen met het oog op geboortespreiding of
-beperking.

Toepassingsgebied
• De procedure is van toepassing op vrouwen of echtparen, die Sensiplan reeds kennen en de
borstvoedingsregels willen leren of de algemene regels willen opfrissen voor geboortebeperking.
• Vrouwen of echtparen die pas NFP leren vallen onder procedure 0101, waarbij de consulent
wel aanvullend gebruik maakt van WI 0103.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

Werkboek “Natuurlijk en zeker”

•

Handboek “Natuurlijk en zeker”

•

Borstvoedingskaart

F 0102

•

Anamnesesteekkaart

F 0103

•

Registratieformulier

F 02

•

Organisatienota – zelfstandige

F 0402

•

Betalingsbewijs

F 0502

•

Richtlijnen borstvoeding en overgangsjaren

WI 0103

•

Ontmoetingsruimte met huiselijke sfeer (koekjes, drank…)

•

Bedragen en honoraria

BIJ 06

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Contactname

Sensiplan-consulent

De consulent maakt een afspraak voor de
Sensiplan-consultatie.

2

Sensiplan-consultatie

Sensiplan-consulent

De anamnesesteekkaart wordt aangevuld

Vergoeding

Sensiplan-consulent

De consulent vraagt een richtbedrag
(BIJ 06) per echtpaar op de NFP-rekening
te storten voor de hele consultatiereeks en
bezorgt een betalingsbewijs (F 0502).

Vergoeding
zelfstandigen

Sensiplan-consulent

De zelfstandige consulent regelt de
financiering volgens het eigen systeem
(F 0402).

Consult

Sensiplan-consulent

De consulent bespreekt de volgende
onderdelen:
- theorie over wat gebeurt na de bevalling
- notities op de cycluskaart
- Sensiplan-regels na de bevalling
- ev. uitleg LAM

Opvolging

Sensiplan-consulent

Af te spreken naargelang de situatie

Consult

Sensiplan-consulent

Bespreking van de eigen cyclusnoteringen
en ev. moeilijkheden

3
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3.

Procedure
Consultatie — na de bevalling

Registratie
•

Anamnesesteekkaart

•

Registratieformulier

PRO 0103 NFP-consultatie na de bevalling
2015-07-01

5.

PRO 0103
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Procedure
Consultatie — overgangsjaren

1.

2.

PRO 0104

Doel
•

De vruchtbaarheidsbeheersing optimaliseren in de overgangsjaren.

•

Eventuele overgangsproblemen aan de hand van de cycluskennis opsporen en
doorverwijzen voor behandeling.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op vrouwen of echtparen zonder kinderwens, die Sensiplan
kennen en de regels voor de overgangsjaren willen leren.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

Werkboek “Natuurlijk en zeker”

•

Handboek “Natuurlijk en zeker”

•

Cyclusskaart

F 0101

•

Anamnesesteekkaart

F 0103

•

Registratieformulier

F 02

•

Organisatienota – zelfstandige

F 0402

•

Betalingsbewijs

F 0502

•

Richtlijnen borstvoeding en overgangsjaren

WI 0103

•

Ontmoetingsruimte met huiselijke sfeer (koekjes, drank…)

•

Bedragen en honoraria

BIJ 06

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Contactname

Sensiplan-consulent

De consulent maakt een afspraak voor de
Sensiplan-consultatie.

2

Sensiplan-consultatie

Sensiplan-consulent

De anamnesesteekkaart wordt aangevuld

Vergoeding

Sensiplan-consulent

De consulent vraagt een richtbedrag
(BIJ 06) per echtpaar op de NFP-rekening
te storten voor de hele consultatiereeks en
bezorgt een betalingsbewijs (F 0502)..

Vergoeding
zelfstandigen

Sensiplan-consulent

De zelfstandige consulent regelt de
financiering volgens het eigen systeem
(F 0402).

Consult

Sensiplan-consulent

De consulent bespreekt de volgende
onderdelen:
- theorie over wat gebeurt in de
overgangsjaren
- Sensiplan-regels in de overgangsjaren

Opvolging

Sensiplan-consulent

Af te spreken naargelang de situatie

Consult

Sensiplan-consulent

Bespreking van de eigen cyclusnoteringen
en ev. moeilijkheden, doorverwijzen bij
onverklaarde bloedingen en andere
klachten.

3
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3.

Procedure
Consultatie — overgangsjaren

Registratie
•

Anamnesesteekkaart

•

Registratieformulier

PRO 0104 NFP-consultatie overgangsjaren
2015-07-01

5.

PRO 0104
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Procedure
Fertility Management – (Para)medici

1.

PRO 0401

Doel
•

2.

(Para)medici een aangepaste scholing met erbijhorende training bieden i.v.m. vruchtbaarheidsbewustzijn en Sensiplan.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op docenten of Sensiplan-animatoren.

3.

Documenten en hulpmiddelen

4.

•

handboek “Praten over vruchtbaarheid — materiaal voor vroedvrouwen en verpleegkundigen”

•

leslokaal

•

Registratieformulier F 02

Werkwijze
Wie?

Hoe?

e

docenten of Sensiplananimator

- Inleiding in het thema vruchtbaarheid
- Vruchtbaarheid als waarneembaar
fenomeen
- Biologische basis van de vruchtbaarheid
(voorstel voor de eerstejaars)
- Biologische basis van de vruchtbaarheid
(voorstel voor de hogere jaren)
- Lichaamswaarneming met het oog op
gezinsplanning
e
- Vooruitblik op de 2 leseenheid

e

docenten of Sensiplananimator

- Vruchtbaarheid – anders bekeken
- Werkwijze en betrouwbaarheid van de
verschillende gezinsplanningsmethoden
- Verduidelijking van het begrip “Sensiplan”
e
- Vooruitblik op de 3 leseenheid

e

docenten of Sensiplananimator

- Principiële verklaring van de regels bij de
bepaling van de vruchtbare en onvruchtbare periode in de cyclus van de vrouw
- Sensibilisering voor het thema lichaamservaring, seksualiteit en vruchtbaarheid
– Slot en evaluatie van de 3 leseenhede

1

1 leseenheid (2 uur)

2

2 leseenheid (2 uur)

3

3 leseenheid (2 uur)

5.

PRO 0401 Fertility Management paramedici.doc
2010-12-03

Fase Werkwijze

Registratie
•

Registratieformulier F 02
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Procedures
Fertility Management – Diverse doelgroepen

1.

Doel
•

2.

PRO 0402

Informatie over Sensiplan bijbrengen aan diverse bevolkingsgroepen.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op Sensiplan-animatoren.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

WI 0403 Richtlijnen voor het geven van een infosessie

•

Leslokaal

•

Registratieformulier F 02

Werkwijze

Fase Werkwijze
Methodisch concept

Wie?

Hoe?

Sensiplan-animator

Het materiaal is bedoeld als “bouwdoos”
voor een info-bijeenkomst, aangepast aan
de deelnemers. Tien thema's vormen het
geraamte en de verschillende voorstellen
voor de uitwerking, zijn de opvulling.

Overzicht verloop

5.

1. Begroeting
2. Inleiding tot het thema
3. Definitie: Wat is Sensiplan?
4. Fysiologie: Hoe werkt Sensiplan?
5. Toepassing: Voor wie is Sensiplan
geschikt?
6. Hoe betrouwbaar is Sensiplan?
7. Hoe kan ik Sensiplan leren? Hoe
verloopt een consultatiereeks?
8. Literatuur
9. Waar en wanneer kan ik een consultatie
volgen?
10. Slot

Registratie
•

PRO 0402 Fertility Management diverse doelgroepen.doc
2010-12-03

3.

Registratieformulier F 02

NFP-Vlaanderen vzw – Kwaliteitshandboek

Pagina 1 van 1

Procedure
Klachtenbehandeling Sensiplan-gebruiker

1.

2.

PRO 0601

Doel
•

Bij klachten i.v.m. de dienstverlening de oorzaak opsporen en verhelpen.

•

De Sensiplan-gebruiker een aanvaardbaar antwoord bieden op zijn/haar klacht.

Toepassingsgebied
Klachten zijn een uiting van ontevredenheid waarbij een eerste overleg tussen gebruiker en
medewerkers niet tot een bevredigende oplossing leidt. In die gevallen wordt de vereniging met
een klacht geconfronteerd en treedt deze procedure in werking.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

Handboek en/of werkboek “Natuurlijk en zeker”

•

F 0601 Klachtenformulier

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Ontvangst klacht

Algemeen coördinator

De algemeen coördinator ontvangt de
klacht hetzij telefonisch, hetzij via mail of
brief.

2

Bevestiging ontvangst

Algemeen coördinator

De algemeen coördinator stuurt via mail of
brief een bevestiging van ontvangst en de
melding dat de klacht wordt onderzocht.

3

Onderzoek klacht

Algemeen coördinator

Op basis van de gegevens van de gebruiker en van de consulent vult de algemeen coördinator het klachtenformulier in.

4

Beoordeling klacht

Algemeen coördinator
en medisch adviseur

Op basis van de gegevens uit het klachtenformulier en ev. mondelinge toelichting
van de gebruiker en/of de consulent
beoordelen de klachtenbehandelaars
(coördinator met medisch adviseur) de
terechtheid en de te nemen maatregelen.

4.1

Terechte klacht

De klachtenbehandelaars beoordelen de
gemaakte fout en bieden de consulent de
mogelijkheid tot bijscholing op dat specifieke gebied.

4.2

Onterechte fout

De klachtenbehandelaars trachten het
onderliggende probleem bloot te legggen
en wijzen de consulent hierop.

5

Antwoord

5.

Algemeen coördinator

De algemeen coördinator stuurt een
schriftelijk antwoord met verantwoording.
In ieder geval wordt gewezen op de
disclaimer in de leidraad en het werkboek.

Registratie
•

F 0602 Klachtenregistratie
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3.

Procedure
Klachtenbehandeling vrijwilligerswerking

1.

2.

PRO 0602

Doel
•

Bij klachten i.v.m. het vrijwilligerswerk de oorzaak opsporen en verhelpen.

•

De cohesie binnen het vrijwilligersteam versterken.

Toepassingsgebied
Klachten zijn een uiting van ontevredenheid waarbij een eerste overleg tussen vrijwilligers
onderling of tussen een vrijwillger en bestuur of professionele medewerkers niet tot een
bevredigende oplossing leiden. In die gevallen wordt de vereniging met een klacht geconfronteerd
en treedt deze procedure in werking.

3.

Documenten en hulpmiddelen
•

4.

F 0603 Klachtenformulier vrijwilligerswerking

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Ontvangst klacht

Algemeen coördinator

De algemeen coördinator ontvangt de
klacht hetzij telefonisch, hetzij via mail of
brief en tracht te bemiddelen. Indien dit
mislukt volgt stap 2.

2

Onderzoek klacht

Algemeen coördinator

Op basis van de gegevens van de klager
en de aangeklaagde partij vult de algemeen coördinator het klachtenformulier in.

3

Beoordeling klacht

Algemeen coördinator
regionaal coördinator
en ev. bestuurslid

Op basis van de gegevens uit het klachtenformulier en mondelinge toelichting van
de klager beoordelen de klachtenbehandelaars (coördinatoren en ev. bestuurslid) de
terechtheid en de te nemen maatregelen.

4

Antwoord

Algemeen coördinator

De algemeen coördinator streeft naar een
verzoening. Desgevraagd stuurt hij een
schriftelijk antwoord met verantwoording.

5.

Registratie
F 0602 Klachtenregistratie

PRO 0602 Klachtenbehandeling vrijwilligerswerking.doc
2010-12-03

•
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Procedure
Werving en selectie medewerkers

1.

2.

PRO 0701

Doel
•

Beschrijven van de wijze waarop het centrum het medewerkers selecteert, ondersteunt en
evalueert.

•

Beschrijven van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen van
de medewerkers.

Toepassingsgebied
Alle medewerkers en vrijwilligers

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

F 0301 Deelnemersfiche

•

F 0304 Getuigschrift

•

F 0403 Stagecontract aspirant Sensiplan-consulent

•

F 0422 Identificatiesteekkaart

•

F 04 Organisatienota

•

PRO 02 Sensiplan-consulentencursus

•

PRO 03 Jij en ik-animatorenopleiding

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Aankondiging vacature

Algemeen coördinator

Uitschrijven vacature via diverse media
en/of aankondiging opleidingscursus met
vermelding van deelnamevoorwaarden.

2

Inschrijving

Kandidaat vrijwilliger

Schriftelijke reactie op aankondiging.

3

Opleiding

Kandidaat vrijwilliger

Naargelang de ingevulde vacature volgt de
kandidaat vrijwilliger de desbetreffende
opleiding (F 0301; PRO 02; PRO 03).

4.1

Selectie consulenten

Algemeen coördinator

Na een positieve eerste evaluatieronde
sluit de aspirant-consulent een stagecontract af (F 0403).
Na het slagen in de eindproef (F 0304)
wordt de consulent opgenomen bij de
actieve vrijwilligers.

4.2

Selectie administratieve Algemeen coördinator
medewerkers

Tijdens een mondeling gesprek wordt een
schets gegeven van de organisatie en de
specifieke taak van de vrijwilliger overeengekomen.

5

Registratie

De gegevens van de vrijwilliger worden
opgenomen op de identificatiesteekkaart
(F 0422), de vrijwilliger ondertekent de
afsprakennota (F 04**).

5.

Algemeen coördinator
en vrijwilliger

Registratie
•

F 0422 Identificatiesteekkaart
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3.

Procedure
Begeleiding medewerkers

1.

2.

PRO 0702

Doel
•

Onthaal van nieuwe medewerkers.

•

Begeleiding en bijscholing van medewerkers.

Toepassingsgebied
Alle medewerkers en vrijwilligers

3.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

F 0422 Identificatiesteekkaart

•

Voorstelling NFP-Vlaanderen: IN 03, KB 0101, KB 0102, KB 0103, KB 0104

•

Tijdschrift ’t Periodiekje

•

Website www.nfp.be intranet

•

F 07** Functiebeschrijving

Werkwijze
Wie?

Hoe?

1

Onthaal

Algemeen coördinator

Licht toe hoe de organisatie werkt en
welke de visie, waarden, doelstellingen…
van de vereniging zijn.
Overhandigt de functiebeschrijving van de
medewerker en bespreekt interactief de
verwachtingen zowel van de medewerker
als van de vereniging.

2

Overhandiging
procedures

Algemeen coördinator

Overhandigt de procedures, werkinstructies en formulieren die bij de functie horen.
De verschillende procedures en werkinstructies worden samen overlopen.

3

Evaluatie

Algemeen coördinator

Op basis van de functiebeschrijving wordt
de medewerker tijdens een functioneringsgesprek geëvalueerd en desnoods bijgestuurd.

4

Permanente
begeleiding

Algemeen coördinator
en/of regionale
coördinator en/of
collega medewerker

Bijwonen van vergaderingen (regionale en
andere werkgroepen,…)
Informatie via ’t Periodiekje, het forum en
het intranet
Volgen van interne of externe cursussen,
voordrachten, congressen …
Bij voorkeur informele functioneringsgesprekken

5.

PRO 0702 Begeleiding medewerkers.doc
2010-12-03

Fase Werkwijze

Registratie
•

F 0422 Identificatiesteekkaart
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Procedure
Vorming medewerkers

1.

Doel
•

2.

PRO 0703

Vorming van medewerkers.

Toepassingsgebied
Alle medewerkers en vrijwilligers

3.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

F 0422 Identificatiesteekkaart

•

Kwaliteitsbeleid KB 0101, KB 0102, KB 0103, KB 0104, KB 04

•

PRO 02, PRO 03, PRO 04

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Uitnodiging

Algemeen coördinator

Nodigt de medewerker uit voor een aan de
functie aangepaste vorming

2

Vorming

2.1

Vorming consulenten of Opleider of verantanimatoren
woordelijke voor de
functie

Naargelang de functie wordt de procedure
gevolgd voor Sensiplan-consulent, Jij en
ik-consulent of Sensiplan-animator

2.2

Vorming overige
medewerkers

Algemeen coördinator
en medewerkers

Naargelang de functie (administratie, informatica, fondsenwerving…) wordt de medewerker ingeleid in de organisatie. De specifieke vakcompetenties (kennis informaticapaketten, boekhouding, PR-technieken…)
worden vertaald naar de eigen organisatie.

3

Evaluatie

3.1

Evaluatie consulenten
of animatoren

Opleider of verantwoordelijke voor de
functie

Elk opleidingsonderdeel wordt afgerond
met een schriftelijke en/of mondelinge
proef, waarna een getuigschrift wordt
afgeleverd.

3.2

Evaluatie overige
medewerkers

Algemeen coördinator

Op basis van de functiebeschrijving wordt
de medewerker tijdens een functioneringsgesprek geëvalueerd en desnoods bijgestuurd.

5.

Registratie
F 0422 Identificatiesteekkaart
PRO 0703 Vorming medewerkers.doc
2010-12-03

•
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Procedure
Intern overleg – regionale werkgroep

1.

2.

PRO 0801

Doel
•

Uitwisselen van informatie van en naar het nationaal bestuur

•

Antwoorden bieden op vragen en onduidelijkheden van nieuwe Sensiplan-consulenten

•

Antwoorden bieden aan problemen i.v.m. moeilijke gesprekssituaties en situaties die
bijzondere vakkennis vereisen

•

Uitwisselen van ervaring in collegiale supervisie

•

Evalueren van cyclusinterpretaties

•

Bijscholen door vakmensen (v.b. arts, gynaecoloog, huwelijksconsulent enz.).

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op alle Sensiplan-consulenten.
De regionale werkgroep vergadert ten minste 2 keer per jaar. Tijdens de stageperiode van
aspirant-Sensiplan-consulenten vinden de vergaderingen zo mogelijk plaats op de maanden in de
stageperiode, waarop geen navormingsdagen plaats vinden, tot aan de mondelinge eindproef.
Het aantal vergaderingen zal verder vooral afhangen van het aantal geplande activiteiten en de
frequentie van Sensiplan-consultaties in de regio.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

Cycluskaart

F 0101

•

Cycluskaart borstvoeding

F 0102

•

Anamnesesteekkaart

F 0103

•

Registratieformulier

F 0201

•

Modelverslag uit procedure huisstijl

PRO 10

•

Cyclusoefenboeken

•

Vergaderruimte
Het is goed om de vergaderingen afwisselend bij de verschillende Sensiplan-consulenten
thuis te houden. Dit versterkt de band tussen de consulenten onderling en biedt de mogelijkheid om de omgeving te leren kennen waar de consultaties meestal zullen plaats vinden. Dit
kan een rol spelen bij de bespreking van bepaalde consultatiemoeilijkheden.

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Keuze regionale
Alle consulenten
coördinator en assistent

De Sensiplan-consulenten kiezen uit hun
midden een regionale coördinator en een
assistent die informatie doorspelen van en
naar de nationale coördinator en de werking in de regio coördineren.
Deze personen behandelen de aanvragen
voor consultaties of voordrachten, zoeken
beschikbare Sensiplan-consulenten of
sprekers op en zorgen voor de
administratie van de regio (uitnodiging,
verslag, statistieken...).

2

Agenda

Voorzien van tenminste: nationaal nieuws,
bespreking consultatiesituaties, cyclusoefeningen (uit oefenboeken).

Regionaal coördinator
of assistent
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3.

Procedure
Intern overleg – regionale werkgroep

PRO 0801

Andere onderwerpen: organisatie van
Sensiplan-consultatiereeksen of infoavonden, promotie, publiciteit, uitwerking
en uitwisseling van didactisch materiaal,
behandeling van specifieke problemen
door specialisten (gezinstherapeut,
psycholoog, gynaecoloog, huisarts, vroedvrouw,...).
3

Uitnodiging

Regionaal coödinator of Stuurt de uitnodiging met agenda een
assistent
tweetal weken voor de vergadering (via
post of e-mail)

4

Vergadering

Alle Sensiplanconsulenten

Alle Sensiplan-consulenten werken in
volledige collegialiteit.
De regionaal coördinator en assistent zijn
het contactpunt tussen de regionale werkgroep en de algemeen coördinator. Zij
geven de noodzakelijke informatie in beide
richtingen door.

5

Verslaggeving

Secretaris van de
vergadering

Uiterlijk één dag na de vergadering wordt
het verslag opgesteld. Door snel te werken
weet de verslaggever nog precies hoe de
vergadering verlopen is en worden de aantekeningen juist geïnterpreteerd. Bovendien worden de aanwezigen snel geïnformeerd, zodat iedereen tijdig weet wat er
moet gebeuren.
De genomen besluiten worden zorgvuldig
geformuleerd, zodanig dat ze los kunnen
gelezen worden. In een afsprakenlijst
wordt vermeld wie het besluit moet
uitvoeren en wanneer.

6

Verzending verslag

Regionaal coödinator of Zodra het verslag klaar is, wordt het verassistent
stuurd naar alle leden van de regionale
werkgroep en naar de leden van de coördinatorenvergadering.

Registratie
•

Agenda

•

Verslag

PRO 0801 Intern overleg - regionale werkgroep.doc
2010-12-03

5.
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Procedure
Intern overleg – diverse werkgroepen

1.

2.

PRO 0802

Doel
•

Uitwisselen van informatie van en naar het nationaal bestuur

•

Uitdenken en uitwerken van specifieke opdrachten i.v.m. de doelstellingen van de
werkgroep

•

Verdelen van taken en evalueren van de werking van de werkgroep

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op alle leden van de specifieke werkgroep.
De werkgroepen vergaderen naargelang noodzaak en behoefte.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

Modelverslag uit procedure huisstijl

•

Vergaderruimte
Het is goed om de vergaderingen afwisselend bij de verschillende leden van de werkgroep
thuis te houden. Dit versterkt de band tussen de medewerkers. Voor louter professionele
activiteiten is een neutralere vergaderomgeving aangewezen.

PRO 10

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Agenda

Voorzitter werkgroep

De doelstelling van de vergadering wordt
duidelijk omschreven: informatieve of
probleemoplossende vergadering.

2

Uitnodiging

Algemeen coödinator

Stuurt de uitnodiging met agenda een
tweetal weken voor de vergadering (via
post of e-mail)

3

Vergadering

Alle leden van de
werkgroep

Alle leden werken in volledige collegialiteit.
De voorzitter van de werkgroep leidt de
vergadering en zoekt een consensus
indien beslissingen moeten worden
genomen.

5

Verslaggeving

Secretaris van de
vergadering

Uiterlijk één dag na de vergadering wordt
het verslag opgesteld. Door snel te werken
weet de verslaggever nog precies hoe de
vergadering verlopen is en worden de aantekeningen juist geïnterpreteerd. Bovendien worden de aanwezigen snel geïnformeerd, zodat iedereen tijdig weet wat er
moet gebeuren.
De genomen besluiten worden zorgvuldig
geformuleerd, zodanig dat ze los kunnen
gelezen worden. In een afsprakenlijst
wordt vermeld wie het besluit moet
uitvoeren en wanneer.

6

Verzending verslag

Algemeen coödinator

Zodra het verslag klaar is, wordt het verstuurd naar alle leden van de werkgroep
en naar de leden van de coördinatorenvergadering.
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3.

Procedure
Intern overleg – diverse werkgroepen

Registratie
•

Agenda

•

Verslag

PRO 0802 Intern overleg - diverse werkgroepen.doc
2010-12-03

5.

PRO 0802
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Procedure
Organisatie infosessies

1.

Doel
•

2.

PRO 0901

Leden van de regionale werkgroep de nodige informatie bezorgen om een infosessie te
organiseren, te evalueren en op te volgen.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op alle leden van de regionale werkgroepen

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

Controlelijst infosessie

•

Leslokaal

•

Richtlijnen voor het geven van een infosessie

WI 0403

•

Deelnemers-, contactlijst

F 0901

WI 0901

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Voorbereiding

1.1

Eigen organisatie

Regionale werkgroep

Bepalen van doelgroep en datum, 6
maanden vooraf. Verder vastleggen van
de zaal, spreker, aankondiging enz.
Steeds dus terugtellen vanuit de eigenlijke
datum voor de infosessie

1.2

Organisatie door
derden

Regionale werkgroep

Indien een plaatselijke organisator reeds
over een publiek beschikt kan veel sneller
gereageerd worden. Het zal dan volstaan
om een spreker te vinden die zich op korte
termijn vrij kan maken. De algemene
coördinator kan zich meestal op tamelijk
korte termijn vrij maken (2 maanden).
Belangrijk zijn dan nog de inrichting van de
zaal, een aanwezighedenlijst, evaluatie en
de opvolging van de voordracht (ev.
consultaties).
Reken globaal voor de organisatie op
vraag van een bestaande organisatie (wat
de voorkeur wegdraagt) op zo’n 3 maanden voorbereidingstijd. De organisatie zelf
moet immers de eigen kanalen en timing
kunnen respecteren.

1.3

Aankondiging

Regionale werkgroep of Aanleveren van teksten, persmededeling,
organisator
affiches en flyers, ev. lokale zenders.
Rekening houden met deadlines voor
publicaties, verder ook examen- en
vakantieperiodes.

1.4

Werving

Sensiplan-consulenten

Persoonlijk aanspreken van mogelijke
deelnemers

2

Voordracht

Sensiplan-animator

Naargelang de toegemeten tijd, geven van
een voordracht, workshop al dan niet met
powerpoint of ander didactisch materiaal.
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3.

Procedure
Organisatie infosessies

PRO 0901

3

Evaluatie

Sensiplan-animator

Laten invullen van deelnemerslijst en
evaluatie

4

Opvolging

Regionale coördinator

Aan de hand van de evaluatie organiseren
van Sensiplan-consultaties.

Registratie
•

Anamnesesteekkaart

•

Deelnemerslijst

PRO 0901 Organisatie infosessies
2015-07-01

5.
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Procedure
Infostand

1.

Doel
•

2.

PRO 0902

Leden van de regionale werkgroep de nodige informatie bezorgen om een infostand op te
stellen en een beurs te bemannen.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op alle leden van de regionale werkgroepen

3.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

Controlelijst infostand

WI 0902

•

Registratieformulier

F 0201

•

Deelnemers-, contactlijst

F 0901

•

Aanvraagformulier infostand beurs

F 0902

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1.

Ruimte- en
infrastructuur bepaling

Lid regionale
werkgroep

Hetzij invullen van het aanvraagformulier
van de organisator van de beurs, hetzij het
eigen formulier gebruiken

2.

Voorbereiding

Regionale coördinator

Werven van minimum 2 vrijwilligers voor
bemanning van de infostand

Administratie

Medewerker regio

Copiëren quizvragen, contactlijst

Materiaalaanvraag

Regionale coördinator

Stand, tafels en gadgets opvragen op
algemeen secretariaat

Onmiddellijke
voorbereiding

Deelnemers infostand

Klaarzetten tafels, infostand, boekentafel,
kopies verschillende quizmogelijkheden,
schrijfgerief, wijnhouder, laptop, artikels,
contactlijst, folders, gadgets …

3.1

Opstelling

Deelnemers infostand

Opstellen van de stand met de tafels en
alle materiaal

3.2

Bemanning

Deelnemers infostand

Uitnodigen deelnemers om quiz op te
lossen. Geven van informatie, uitdelen van
gadgets, noteren van namen voor
consultaties, voordrachten,…

3.3

Afbraak

Deelnemers infostand

Afbreken en opbergen van infostand, tafels
en ander materiaal. Terugbezorgen op
algemeen secretariaat volgens afspraak.

4.

Opvolging

Deelnemers infostand

Bezorgen van een kopie van de contactlijst
aan algemeen secretariaat voor verdere
opvolging.

Registratie
•

PRO 0902 Infostand.doc
2010-12-03

5.

Registratieformulier en contactlijst

NFP-Vlaanderen vzw – Kwaliteitshandboek

Pagina 1 van 1

Procedure
Externe communicatie - persdienst

1.

PRO 0903

Doel
• Nagaan welke media bruikbaar zijn
• Werkwijze vastleggen voor het uitwerken van persberichten, -mededelingen enz.
• Beheer en onderhoud van de perscontacten

2.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op:
• Alle activiteiten van de persdienst

3.

Documenten en hulpmiddelen
• Kwaliteitsbeleid

KB 0101, KB 0102, KB 0103, KB 0104, KB 04

• Begroting

4.

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1.

Opsporen nieuwe
perscontacten

PR-medewerker

Tenminste jaarlijks wordt aan de algemeen
coödinator melding gedaan van nieuwe
perscontacten.

2.

Uitwerken PR-beleid

PR-medewerker, PRwerkgroep en
algemeen coördinator

In onderling overleg wordt een beleidsplan
uitgewerkt, indien mogelijk met campagnethema. Jaarlijks wordt dit beleidsplan
verwerkt in de gewone werking van de
vereniging, met name de aanwezigheid en
mogelijkheden van Sensiplan-consulenten
in de diverse regio’s.

3.

Uitwerken persteksten
en ander materiaal

PR-medewerker en PR- Teksten en andere media (fotomateriaal,
werkgroep
video enz.) worden uitgewerkt in samenspraak met de algemeen coördinator en
volgens de juridische afspraken met
Sensiplan. Nationale campagnes worden
in de coördinatorenvergadering besproken
en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.

4

Financiering PR-beleid

PR-medewerker

Registratie

PRO 0903 Externe communicatie - persdienst.doc
2010-12-03

5.

De PR-medewerker stelt een begroting op
voor de realisering van het PR-beleid, dat
wordt voorgelegd aan het bestuur.

• Verslagen communicatiedienst
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Procedure
Externe communicatie - webapplicaties

1.

PRO 0904

Doel
• Nagaan welke webapplicaties bruikbaar zijn
• Werkwijze vastleggen voor het toepassen van de webapplicaties
• Beheer en onderhoud van de websites

2.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op:
• Alle activiteiten van de webmaster

3.

Documenten en hulpmiddelen
• Kwaliteitsbeleid KB 0101, KB 0102, KB 0103, KB 0104, KB 04
• Werkinstructies WI 0904, WI 0905, WI 0906, WI 0907

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1.

Opsporen nieuwe
webapplicaties

Webbeheerder en
algemeen coördinator

Tenminste jaarlijks wordt aan de algemeen
coödinator melding gedaan van nieuwe
ontwikkelingen op het internet. In onderling
overleg kan beslist worden om nieuwe
applicaties te implementeren, indien hiervoor middelen beschikbaar zijn.

2.

Vastleggen webapplica- Webbeheerder
ties

Voor nieuwe applicaties worden werkinstructies uitgewerkt naar het model van
de bestaande instructies

3.

Onderhoud sites

Webbeheerder,
algemeen coördinator
en vrijwilligers

De webbeheerder beheert in overleg met
de algemeen coördinator de verschillende
sites

3.1

Forum

Moderator

De moderator van het forum zorgt voor de
toegang tot het forum en voor de controle
op de inhoud, ev. aanpassing van de
software indien dat nodig is.

3.1

CMS-systeem

Webbeheerder

De webbeheerder kent toegang toe aan
vrijwilligers die onderdelen van de websites onderhouden volgens de werkinstructies.

3.3

Adressenbestand

Webbeheerder

In samenspraak met de algemeen
coördinator wordt toegang verleend aan
vrijwilligers om de coördinatie en het
onderhoud van het adressenbestand uit te
voeren met behulp van de werkinstructies.

5.

Registratie
• Verslagen communicatiedienst
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4.

Procedure
Organisatie van een congres

1.

Doel
•

2.

PRO 0905

De betrokken medewerkers een basis bieden voor het organiseren van een congres of
wetenschappelijk symposium.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op alle betrokkenen bij de organisatie van een congres of
symposium

3.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

Draaiboek organisatie congres

WI 0909

•

Jaaractieplan

KB 05

Werkwijze
Wie?

Hoe?

1

Bepaling congres

Bestuur vzw

Op voorstel van de algemeen coördinator
of een bestuurslid beslist het bestuur of
een congres of symposium wordt georganiseerd, minimum 2 jaar op voorhand.

2

Samenstelling
werkgroep

Algemeen coördinator

Zodra de goedkeuring wordt verleend, stelt
de algemeen coördinator een werkgroep
samen om het congres te organiseren

3

Aanduiden voorzitter,
bepalen thema en
datum

Algemeen coördinator
i.s.m. wetenschappelijke werkgroep +
externe betrokkenen

Een congresvoorzitter en/of een wetenschappelijk en organiserend comité
worden aangeduid, een congresthema en
een gepaste datum worden gezocht.

4

Concrete voorbereiding Werkgroep

Een draaiboek wordt opgesteld en uitgevoerd. Vrijwilligers worden aangezocht
voor de verschillende deeltaken.

5

Congresdag(en)

Werkgroep met
vrijwilligers

Na een laatste briefing wordt het congres
zelf in goede banen geleid, deelnemers
ontvangen en verzorgd.

6

Nazorg en evaluatie

Werkgroep

Na het congres worden de infrastructuur
opgeruimd, afspraken (verzendingen van
documentatie, subsidiedossiers enz.)
nagekomen, eindrapporten (inhoudelijk en
financieel) opgesteld.

7

Eindevaluatie

Bestuur en Algemene
Vergadering

Na afwerking van het nazorgtraject worden
de eindrapporten aan het bestuur en de
leden van de Algemene Vergadering voorgelegd op de eerstvolgende Algemene
Vergadering.

5.

PRO 0905 Organisatie congres.doc
2010-12-03

Fase Werkwijze

Registratie
•

Congresverslag en jaarverslag

•

Deelnemerslijst
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Procedure
Organisatie van een ontmoetingsdag

1.

Doel
•

2.

PRO 0906

De betrokken medewerkers een basis bieden voor het organiseren van een
ontmoetingsdag.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op alle betrokkenen bij de organisatie van een ontmoetingsdag.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

Draaiboek organisatie ontmoetingsdag

WI 0910

•

Jaaractieplan

KB 05

•

Ontmoetingsdag Uitnodiging, Modelprogramma, Deelnemers- F 090301, F 090302,
lijst, Evaluatie
F 090303, F 090304

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Bepaling
ontmoetingsdag

Coördinatorenvergadering

Op voorstel van de algemeen coördinator
of een lid van de coördinatorenvergadering
wordt minimum 1 jaar op voorhand beslist
om een ontmoetingsdag te organiseren.
Datum en thema worden meteen afgesproken.

2

Samenstelling
werkgroep

Algemeen coördinator

Zodra de goedkeuring wordt verleend, stelt
de algemeen coördinator een werkgroep
samen om de ontmoetingsdag te organiseren

3

Concrete voorbereiding Werkgroep

Een draaiboek wordt opgesteld en uitgevoerd. Vrijwilligers worden aangezocht
voor de verschillende deeltaken.

4

Ontmoetingsdag

Werkgroep met
vrijwilligers

Na een laatste briefing wordt de ontmoetingsdag zelf in goede banen geleid, deelnemers ontvangen en verzorgd.

5

Nazorg en evaluatie

Werkgroep

Na de ontmoetingsdag worden de infrastructuur opgeruimd, afspraken (verzendingen van documentatie, subsidiedossiers
enz.) nagekomen, eindrapporten
(inhoudelijk en financieel) opgesteld.

6

Eindevaluatie

Bestuur en Algemene
Vergadering

Na afwerking van het nazorgtraject worden
de eindrapporten aan het bestuur en de
leden van de Algemene Vergadering voorgelegd op de eerstvolgende Algemene
Vergadering.

5.

Registratie
•

Jaarverslag

•

Deelnemerslijst
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3.

Procedure
Resultatenverslag en begroting

1.

2.

PRO 1202

Doel
•

Het verbeteren van de financiering

•

Het correct verwerken van de financiële middelen

Toepassingsgebied
Alle financiële verrichtingen, de begroting en het financieel verslag.

4.

Documenten en hulpmiddelen
•

F 0202 Afstandentabel regionale werkgroep

•

F 0701 Fondsenwerving financieringsvoorwaarden

•

F 0702 Fondsenwerving jaarlijkse campagne

•

WI 1202 Boekhoudkundige registratie

•

WI 1203 Opstellen beleidsplan en jaardoelstellingen

•

BIJ 02 Verzekeringspolis

•

BIJ 04 Inventaris

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

Hoe?

1

Opstellen
resultatenverslag

Bestuurder penningmeester met secretariaatsmedewerker/
boekhouder

Controleren en verwerken van de boekhoudkundige registratie met de bewijsstukken.

2

Opstellen begroting

Bestuurder penningmeester met secretariaatsmedewerker/
boekhouder

2.1

Berekenen
vrijwilligerswerking

Secretariaatsmedewerker/boekhouder

Begroten vergaderkosten aan de hand van
de afstandentabel en de vergaderfrequentie.

2.2

Berekenen vaste
kosten

Secretariaatsmedewerker/boekhouder

Begroten vaste kosten aan de hand van de
inventaris, bedragen verzekeringspolis,
website en dgl. uit begroting voorgaande
jaar in jaarverslag.

2.3

Berekenen overige
werkingskosten

Bestuurder penningmeester
met algemeen
coördinator

Begroten op basis van noodzaken PRwerking en ev. projecten, voorzien voor het
volgende werkjaar

2.4

Afwerking begroting

Bestuurder penningmeester

Uitwerken van de totaalbegroting met
inschatting van inkomsten van consultaties
en van fondsen via fondsenwerving op
basis van vorige jaren.

5.

Registratie
•

Financieel jaarverslag en begroting
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3.

PRO 1202

PRO 1202 Resultatenverslag en begroting.doc
2010-12-03

Procedure
Resultatenverslag en begroting
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Procedure
Fondsenwerving

1.

PRO 1203

Doel
• Nagaan van financieringsmogelijkheden
• Opstellen van subsidiedossiers.
• Opstellen van sponsordossier.
• Werkwijze vastleggen voor het verwervan van de nodige werkingsmiddelen.

2.

Toepassingsgebied
De procedure is van toepassing op:
• Alle activiteiten van de fondsenwerver

3.

Documenten en hulpmiddelen
• KB 0101, KB 0102, KB 0103, KB 0104, KB 04 Kwaliteitsbeleid
• F 1201 Fondsenwerving financieringsvoorwaarden
• F 1202 Fondsenwerving jaarlijkse campagne
• VER 01 Jaarverslag

Werkwijze

Fase Werkwijze

Wie?

1.

Nagaan financieringsmogelijkheden

Fondsenwerver

1.1

Kandidaat financiers
zoeken

Fondsenwerver

Via websearch en persoonlijke contacten
stichtingen en fondsen opsporen evenals
mogelijke sponsors voor specifieke activiteiten, overheidssubsidies op alle
bestuursniveaus

1.2

Financieringsvoorwaar- Fondsenwerver
den uitzoeken

Lijst opstellen met voorwaarden en
mogelijkheden voor financiering van de
totale werking en specifieke acties op alle
niveaus.

1.3

Concrete contacten
leggen

Fondsenwerver en/of
gemandateerd
bestuurder

Naargelang het bestaande netwerk
persoonlijk via e-mail, telefoon… contact
opnemen en dossiers voorleggen (zie 2 en
3).

2.

Opstellen subsidiedossiers

Fondsenwerver en
algemeen coördinator

2.1

Nagaan haalbaarheid

Fondsenwerver

Nagaan voor welk (deel-)project subsidies
worden toegekend en of dit een meerwaarde biedt voor de organisatie

2.2

Controleren financieringsvoorwaarden

Fondsenwerver

Nagaan welke voorwaarden gesteld
worden op basis van de criteria van de
subsidiërende overheid

2.3

Uitwerken dossier

Fondsenwerver

Elementen uit het kwaliteitshandboek
overnemen in het dossier volgens de
opmaak, vereist door de subsidiërende
overheid
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4.

Procedure
Fondsenwerving

PRO 1203

2.4

Aanpassen kwaliteitshandboek

Fondsenwerver, algemeen coördinator,
bestuur

3.

Opstellen sponsordossier

Fondsenwerver en
algemeen coördinator

3.1

Nagaan haalbaarheid

Fondsenwerver

Nagaan voor welk (deel-)project
sponsoring kan worden verkregen en of dit
een meerwaarde biedt voor de organisatie

3.1

Controleren financieringsvoorwaarden

Fondsenwerver

Nagaan welke voorwaarden gesteld
worden op basis van de criteria van de
sponsorende instantie

3.3

Uitwerken dossier

Fondsenwerver

Elementen uit het kwaliteitshandboek
overnemen in het dossier volgens de
opmaak, vereist door de sponsorende
instantie

4.

Opvolging wervingsacties

Fondsenwerver en/of
gemandateerd
bestuurder

4.1

Oplijsting

Fondsenwerver

Opstellen en opvolgen van een jaarlijkse
wervingscampagne met een lijst van vaste
sponsors die jaarlijks worden aangeschreven of aangesproken

4.2

Bedanking

Gemandateerd
bestuurder

Verzenden bedanking (brief, kaartje of
verslag)

5.

Indien nodig elementen aanreiken voor het
aanpassen van het kwaliteitshandboek,
zodat aan de vereiste subsidiëringscriteria
wordt voldaan. De eindbeslissing voor
aanpassingen wordt genomen door het
bestuur

Registratie
• F 1201 Fondsenwerving financieringsvoorwaarden

PRO 1203 Fondsenwerving.doc
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• F 1202 Fondsenwerving jaarlijkse campagne
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