KHB Kwaliteitsbeleid:
Visietekst: BT en MDT in MFC KIDS
Het gezin in zijn totaliteit, en niet enkel het kind/de jongere is in MFC KIDS onze cliënt en
context.
Alle beslissingen omtrent een gezinshulp (in welke module ook) wordt genomen door een
multidisciplinair team (MDT). Dit een team van gelijkwaardige disciplines en gelijkwaardige
inbreng, bestaande uit iedereen van het begeleidingsteam en begeleiders.
MDT kan ook uitgebreid worden (uitgebreid MDT) met de kinderpsychiater, een
psychotherapeut , logopediste, audioloog, ergotherapeut, kinesitherapeut, audio-technici,
…

We streven ernaar om de kinderpsychiater, naast de individuele consultaties, met meer vaste
regelmaat te betrekken bij overleg in leefgroepen. Hij/zij is de eindverantwoordelijke voor de
implementatie van het kinderpsychiatrisch denkkader, het medicatiebeleid en de tijdelijke
afzonderingsmaatregelen.
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Het vast begeleidingsteam (BT) per leefgroep bestaat uit de pedagoog/psycholoog, de
maatschappelijk assistent en de leefgroepenverantwoordelijke.
We zien de taakverdeling in grote lijnen op de volgende manier:

De maatschappelijk assistent is de
eindverantwoordelijke voor het implementeren
van gezinsgericht werken met aandacht voor
de context.
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De leefgroepenverantwoordelijke is de
eindverantwoordelijke voor het
opvoedersteam, dit zowel op vlak van
teamwerking, het (individuele) professionele
functioneren en werkrelaties als op vlak van
organisatie van de leefgroepenwerking.
De psycholoog/pedagoog is de
eindverantwoordelijke voor het implementeren
van het psycho-pedagogisch denkkader, het
aansturen en bewaken van het dagdagelijks
psycho-pedagogisch handelen zowel op
individueel als leefgroepniveau.

Zoals je ziet op het diagram, is dit geen afgelijnde verdeling. De verschillende leden kunnen
flexibel verschillende taken op zich nemen, afhankelijk van de situatie die zich voordoet en
de competenties van de verschillende personeelsleden. Dit veronderstelt dat er veel
vertrouwen en een goede communicatie moet zijn tussen de leden van het team.
Een begeleidingsteam heeft volgende gezamenlijke taken :
1. Coaching en teamfunctioneren krijgt een belangrijkere focus, wordt een
werkinstrument op zich. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inhoudelijk coachen
(rond werking met cliënten en gezinscontext) en coachen op
teamniveau/professionele houding.
2. Supervisie is adviseren vanuit je expertise. Dit is ook een taak van het
begeleidingsteam.
Bij beide bovengenoemde taken geldt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
delen van deze taken (juiste persoon op juiste plaats). Er wordt flexibel omgaan met
competenties, met respect voor de eindverantwoordelijkheden.
3. Het begeleidingsteam draagt eindverantwoordelijkheden en zal dus ook sturend
optreden.
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