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SOM VERGADERKALENDER 2021 
We plannen alle overleggen van 2021 voorlopig digitaal in. Mocht hier verandering in 
komen, dan houden we je daarvan op de hoogte. Hieronder vind je een overzicht van 
alle reeds ingeplande overlegmomenten. We blijven doorheen het jaar ook inzetten op 
ad hoc overleg met verschillende sectoren. 

 
Jeugdhulp 
Beleidsgroep Jeugdhulp 
 
We besloten de frequentie van het overleg op te drijven om de agenda’s beter te 
doseren. De beleidsgroep bijeenkomsten zullen in 2021 ongeveer om de twee 
maanden plaatsvinden. 
 
De eerste Beleidsgroep Jeugdhulp is gepland op donderdag 28 januari van 13u30-
16u. We starten het nieuwe jaar met een toelichting door Bruno Vanobbergen van 
Agentschap Opgroeien over het toekomstig jeugdhulpbeleid. 
 
De data voor de volgende beleidsgroepen, telkens op donderdag van 9u30-12u, zijn: 

• donderdag 18 maart 
• donderdag 13 mei 
• donderdag 24 juni 
• donderdag 16 september 
• donderdag 25 november 

 
Thematisch overleg jeugdhulp 
 
Naast ons structureel overleg, blijven we ook ad hoc overleg organiseren om specifieke 
thema’s te verdiepen. Deze data worden ad hoc gecommuniceerd, afhankelijk van 
de voortgang in ieder proces. 
In 2021 zetten we prioritair in op verblijf, de verdere uitrol van het 
jeugddelinquentierecht, PVF minderjarigen, opvolging 1G1P en financiering in de 
jeugdhulp. Uiteraard behouden we de ruimte om ook op andere actuele dossiers in te 
spelen. Op de eerste Beleidsgroep Jeugdhulp van 2021 inventariseren we mogelijke 
andere prioritaire thema’s. 
Overleg financiering in de jeugdhulp: het eerstvolgende overleg ligt al vast, nl. op 
dinsdag 12 januari van 14u tot 16u. 
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Kinderopvang 
Beleidsgroep Kinderopvang 
 
Net zoals bij de beleidsgroep jeugdhulp, zullen we de bijeenkomsten in 2021 
nagenoeg tweemaandelijks organiseren, telkens op dinsdag van 9u30-12u: 

• dinsdag 2 februari 
• dinsdag 20 april 
• dinsdag 8 juni 
• dinsdag 7 september 
• dinsdag 9 november 

Indien de actualiteit het vereist, kan vanzelfsprekend ook een tussentijds overleg van 
de beleidsgroep plaatsvinden. 
 
Thematisch overleg kinderopvang 
 
We zullen ook overleg inplannen m.b.t. actuele thema’s. Op de eerste beleidsgroep 
kinderopvang van 2021 (2 februari) zullen we deze samen met jullie inventariseren en 
prioriteren. 
De uitvoering van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten blijft alvast onze 
volle aandacht genieten. Het eerstvolgende overleg van de WG Buitenschoolse 
Opvang werd reeds ingepland: 13 januari 2020 (9u30-12u), bij Kind & Gezin. Of we 
dan inderdaad een fysieke bijeenkomst kunnen organiseren, zal in de komende 
weken nog moeten blijken 
 

Overleg ‘subsectoren’ Opgroeien 
Naast de structurele Beleidsgroepen Jeugdhulp en Kinderopvang, organiseren we 
bijkomend overleg voor specifieke ‘subsectoren’ Opgroeien. Zo maken we tijd en 
ruimte om ook daar specifieke signalen te capteren en uitwisseling mogelijk te maken. 
Dergelijk overleg wordt ad hoc georganiseerd, afhankelijk van (naderende) 
beleidsinitiatieven, ter voorbereiding van een koepeloverleg, op vraag van leden, 
etc. 
Het gaat onder meer over de sectoren of werkingen van 

• Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) 
• Preventieve gezinsondersteuning (PGO) 
• De vroegere “bijzondere jeugdzorg” (BJB) 
• Pleegzorgdiensten  
• Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) 
• Adoptiediensten 
• … 

Sector personen met een handicap 
Beleidsgroep sector personen met een handicap 
 
De beleidsgroep personen met een handicap is een open beleidsgroep, iedereen kan 
deelnemen. Tijdens het overleg zullen we onze strategie verder uitzetten en onze 
standpunten bepalen. Het overleg vindt altijd plaats van 10u-12u30: 

• maandag 18 januari 
• donderdag 10 juni 
• donderdag 21 oktober 
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Provinciaal overleg  
 
Het provinciaal overleg is open voor alle leden die actief zijn in de sector personen met 
een handicap. We zullen jullie tijdens deze overleggen informeren over het meest 
recente nieuws uit de sector. Daarnaast vragen we jullie input en zullen we intervisie 
organiseren. De overleggen vinden plaats van 13u30-16u: 
 
West-Vlaanderen 

• dinsdag 9 februari 
• dinsdag 11 mei 
• dinsdag 14 september 
• dinsdag 16 november  

 
Oost-Vlaanderen 

• maandag 8 februari  
• maandag 10 mei 
• maandag 13 september 
• maandag 15 november  

 
Antwerpen 

• vrijdag 5 februari 
• vrijdag 7 mei 
• vrijdag 17 september 
• vrijdag 26 november  

 
Limburg – Vlaams-Brabant – Brussel 

• donderdag 4 februari 
• donderdag 6 mei 
• donderdag 16 september 
• donderdag 25 november  

 
Overleg sector personen met een handicap, minderjarigen 
 
Dit overleg is open voor alle organisaties die werken met de doelgroep: minderjarigen 
met een handicap. We willen tijdens het overleg leden informeren, input vragen en 
intervisie organiseren. De ingeplande overleggen vinden steeds plaats op dinsdag van 
10u-12u: 

• dinsdag 26 januari 
• dinsdag 23 maart 
• dinsdag 22 juni 
• dinsdag 12 oktober 
• dinsdag 21 december 
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Thematisch overleg 

Doorheen het jaar zullen ook enkele ad hoc overleggen worden ingepland rond 
bepaalde (actuele) thema’s. Zo zijn er al enkele overlegmomenten vastgelegd 
rond de herziening van het financieringssysteem voor de zorgaanbieder. 
Tijdens deze vergaderingen willen we een proactief voorstel ontwikkelen en de 
nieuwe werkgroep binnen VAPH rond het thema opvolgen. De overleggen zijn open 
voor alle VAPH-leden en vinden plaats op donderdag van 10u-12u30: 

• donderdag 14 januari
• donderdag 25 februari
• donderdag 1 april
• donderdag 20 mei
• donderdag 24 juni

Corona-werkgroep 

De corona-werkgroep is een gesloten werkgroep waarin we snel feedback willen 
verzamelen rond corona-gerelateerde problematieken, aanvullend op de reguliere 
ledencontacten. Deze overleggen zijn ingepland op dinsdag van 10u-12u:  

• dinsdag 12 januari
• dinsdag 23 februari
• dinsdag 30 maart
• dinsdag 27 april
• dinsdag 1 juni

Intersectoraal overleg 

Beleidsgroep intersectoraal Sociaal Overleg (BG ISO) 

Als vanouds komen we tweemaandelijks samen met de vertegenwoordigers uit de 
verschillende Vlaamse en federale social-profitsectoren en dit in principe op de eerste 
vrijdag van een maand van 10u tot 12u30. We leggen de data nu al vast voor de eerste 
jaarhelft: 

• vrijdag 5 februari
• vrijdag 2 april
• vrijdag 4 juni

De uitvoering van VIA en het federale sociale akkoord zal ongetwijfeld onze komende 
agenda in belangrijke mate bepalen. Tussentijds overleg samen met de leden van de 
WG VIA 6 is dan ook best mogelijk 

Thematisch overleg 

We zullen in 2021 blijven inzetten op intersectoraal overleg rond belangrijke en actuele 
thema’s. Deze ad hoc overleggen zullen ingepland worden doorheen het jaar.    


