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Toelichting bij het organogram 
 
Bestuursorgaan: 
Het bestuursorgaan bestaat uit 16 leden en wordt voorgezeten door Josiane Lowie. Het 
dagelijks bestuur bestaat uit volgende 3 leden: Josiane Lowie, Damienne Cottens en Rita 
Maertens.  
 
Directieteam: 
Het directieteam neemt de leiding van Vrij CLB Trikant en draagt de 
eindverantwoordelijkheid. Het directieteam bestaat uit de algemeen directeur en drie 
vestigingsdirecteurs. De functie van algemeen directeur wordt opgesplitst in 2 halftijdse 
functies: een bevoegdheidsdomein ‘organisatie’ opgenomen door Patrick Lancksweerdt en 
een bevoegdheidsdomein ‘inhoudelijke werking en personeel’ opgenomen door Kris Supply. 
De vestigingsdirecteurs voor vestigingen Tielt, Izegem en Roeselare zijn respectievelijk Els De 
Brabandere, Kris Supply en Jan Marrannes. Elke vestigingsdirecteur is eerste 
aanspreekpersoon bij vragen intern en extern. 
 
Ankerteam: 
Het ankerteam staat in voor het inhoudelijk beleid van het CLB. Dit team bestaat uit 9 
ankerfiguren. Binnen Vrij CLB Trikant werd gekozen voor 5 disciplineankers (psycho-
pedagogische discipline voor BaO en SO, arts, paramedische werker en maatschappelijk 
werker) en 4 domeinankers (voor de domeinen LES, OLB, PSF en PGZ) 
 
Kernteam: 
Een kernteam bestaat uit medewerkers die de leerlinggebonden kernactiviteiten 
(kernprocessen) uitvoeren zoals bepaald in het decreet leerlingenbegeleiding. Dat zijn de 
huidige casusteams, onthaalteams, trajectteams, equipes, schoolteams (momenteel nog 
verschillende benamingen per vestiging). We onderscheiden kernteams per vestiging en 
kernteams die een opdracht hebben voor het ganse Vrij CLB Trikant (bv. kernteam crisis, MDT 
minderjarigen, CLB-ch@t, instappers). 
 
Team administratie- en beleidsondersteuning: 
Het team administratie- en beleidsondersteuning voert taken uit m.b.t. onthaal, secretariaat, 
IT, logistiek, personeel en financiën. Het biedt op deze manier ondersteuning aan het 
directieteam, het ankerteam en de kernteams. 
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