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Agenda

> Verwelkoming
> Voorstelling huisartsenwachtpost Noord-West

Brabant
> Visie: goedkeuring
> Waardenkader: oefening
> Voorlopige zorgraad – samenstelling clusters

Leidende principes/criteria:  oefening
> Afronding
> Receptie en netwerking 



Stand van zaken - 5 vragen

1. Waarom moeten wij in godsnaam iets gaan 
veranderen? DWANG EN DRANG
2. Waarom bestaan wij als eerstelijnszone ? 
(detecteren van noden, analyseren en actie ondernemen)

3. WAARVOOR STAAN WIJ ALS EERSTELIJNSZONE ?

4. Welke kernopdrachten (processen met een finaliteit) 
moeten wij georganiseerd krijgen ? (einddoelen)
5. Vanuit welke leidende principes zien wij iedereen 
binnen onze eerstelijnszone samenwerken ?



4

Elke persoon in de 
ELZ kan zelf en/of 
met hulp zijn zorg 

en 
ondersteuningspr
oces vormgeven 
met wederzijds 

respect en 
aandacht voor de 
persoon en zijn 

context.

Goed 
ondersteunde en 

gevormde 
medewerkerkers 

handelen en 
denken samen 
met en rond de 

persoon in de ELZ 
doelstellinggericht 
en met aandacht 
voor de waarden 

van de 
eerstelijnszone

Vanuit een 
gemeenschappelijke 
verantwoordelijk-
heid, partnerschap, 

en afstemming 
tussen 

verschillende 
niveau’s, komen tot 
tijdige, werkbare, 

gedragen, 
duurzame 

oplossingen.

Er is een 
complementair 
samenwerkend 

netwerk dat 
vanuit expertise 
elkaar versterkt 
om eenieders 

doelstellingen te 
realiseren.

Dender



Visietekst AMALO?

> Personen in ELZ 

> Elke persoon met een zorg- of ondersteuningsnood 
(PZON) in de ELZ kan zelf en/of met hulp zijn zorg 
en ondersteuningsproces vorm geven met 
wederzijds respect en aandacht voor de persoon 
en zijn context.



Visietekst (2)

> Zorg- en hulpverleners in zorg en welzijn: 
professionelen – niet-professionelen

> Goed ondersteunde en gevormde medewerkers 
denken en handelen samen met en rond de PZON 
in de ELZ doelstellingsgericht, kwaliteitsvol en met 
aandacht voor de waarden van de eerstelijnszone.



Visietekst (3)

> WWOL-partners (wonen-werken-onderwijs-leven)

> Er is een complementair samenwerkend netwerk 
dat vanuit ieders expertise elkaar versterkt om 
gezamenlijke doelstellingen te realiseren.



Visietekst (4)

> Beleid: federale – Vlaamse overheid, regionale 
zorgzone, steden en gemeenten, buurt en wijk, 
individu

> Vanuit een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid, partnerschap, en afstemming 
tussen verschillende niveaus, komen tot tijdige, 
werkbare, gedragen, duurzame oplossingen.



Visietekst (5)

> Signaalfunctie

> Vanuit de samenwerkende partners binnen de 
eerstelijnszone worden gemeenschappelijke 
bezorgdheden en goede praktijkvoorbeelden 
bottom-up gecommuniceerd naar de 
verantwoordelijke beleidsvertegenwoordigers en 
omgekeerd worden belangrijke beleidsevoluties 
helder top-down gecommuniceerd naar alle 
partners.



Vraag 3: Waar staan we voor?



Waarden oefening

> Empathie
> Competentie
> Samenwerking/collegialiteit
> Vrijheid/diversiteit
> Respect



Voorlopige zorgraad

De oprichting en samenstelling van een voorlopige 
zorgraad met een diverse en pluralistische 
samenstelling met het oog op het indienen van een 
formeel erkenningsdossier tegen 31/12/2019



Taak van een voorlopige zorgraad

Een zorgraad is een geformaliseerd 
samenwerkingsverband dat binnen haar werkgebied 
(de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de 
eerstelijnszorg en de ondersteuning van de 
eerstelijns- zorgaanbieders. 

Via het vernieuwde eerstelijnsdecreet dat momenteel 
in opmaak is, zal de Vlaamse regering zorgraden 
erkennen.



Voorlopige zorgraad -
samenstelling clusters

Verplichte partners:
> Max. 6 zetels - lokale besturen
> Max. 6 zetels - gezondheid 
> Max. 6 zetels - welzijn 
> Max. 2 zetels - mantelzorgers/vrijwilligers, personen 

met een zorg- en ondersteuningsnood 

Optionele partners:
> Max. 4 zetels voorzien 



Samenstelling clusters

Clustervergaderingen: 12 maart 2019

lokale besturen: 10u – 12u
welzijn: 14u – 16u
gezondheid: 20u – 22u

Locatie: ‘t Fonteintje (Asse)

mantelzorgers/vrijwilligers, PZON: later te bepalen 



Leidende principes/criteria zorgraad

> Achter de visie en het waardenkader staan en er 
naar handelen.

> Engagement, verantwoordelijkheid en 
ambassadeurschap

> Voldoende mandaat en beslissingsbevoegdheid 
hebben

> Belang van de ELZ > belang cluster > belang van 
eigen (beroeps)groep > eigenbelang



Volgend veranderforum: 

LOKALE NODEN OP BASIS VAN PROVINCIES.INCIJFERS.BE

28 MAART 2019

Bedankt!! 
Vanwege het veranderteam


