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35. WAAROM IS DE VOORGEDRAGEN REGIO-
OMSCHRIJVING GESCHIKT ALS EEN EERSTELIJNSZONE

 Sociale –geografische kaart 

 ELZ AMALO

 Intersectorale samenwerking met lokale besturen, 

welzijn en gezondheidsorganisaties 

• HAK’s- wachtposten-ZH

• LMN-SEL

• Dagelijks bestuur LMN met een bottom-up 

filosofie

• Actie LMN en SEL, gemeenten en CAW

• Acties OCMW ’s en andere organisatie 



 Welke structurele of 

organisatorische initiatieven 

of wijzingen nodig zijn om te 

kunnen functioneren?  

• De 4 huisartsenkringen en zijn 3 

huisartsenwachtposten

• Een fusie van 4 HAK’s naar 1 huisartsenkring

• Ondersteunen en uitbreiden van kringvorming



Andere kringen

Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen 

en Diëtisten, Vroedvrouwen en Vlaamse 

beroepsvereniging voor Podologen

• Samenwerking omliggende 

ziekenhuizen 

• Mantelzorger centraal 



36. GEDEELDE VISIE OVER GEÏNTEGREERDE 
ELZ, AANPAK EN EVALUATIE

1. “ONDERSTEUNING BIJ HET MEE ONTWIKKELEN VAN HET GEÏNTEGREERD BREED EN 

HERKENBAAR  ONTHAAL, ONDER DE REGIE VAN DE LOKALE BESTUREN

• Een onthaaldienst of noodbureau- noodnummer per gemeente creëren isme met alle 

partners uit gezondheid en welzijn voor een persoon met een zorgnood.

• Een geüpdatet sociale kaart met alle thuiszorgdiensten, contactpersonen en 
telefoonnummer per gemeente is een handig medium om gemakkelijk zorgverleners 

isme de verschillende kringen. 

• Volgend overleg : CAW, OCMW en mutualiteiten op 29 jan om 13u in HELA, 

Brusselsesteenweg 88 te Asse



VOORSTEL AANPAK?

 Prospectie: 8 jan of 9 jan - Sooi, Sonja, Kathleen…

 Draaiboeken met zijn expertise

 Werkgroepen?

 Mogelijke evaluatie vormen voor de gebruikers?  

 HIO Valerie Glorieux- masterthesis ELZ - sociale kaart mentor Prof. dr. Jan Van De 
Voorde



Jaaroverzicht: planning vergaderingen?

Duur vergaderingen? 

Avond of middagvergaderingen?

Locatie?



Agenda veranderteam 19 april 2018

Kennismaking met mevrouw Ruth Raes, transitiecoach: 

Wat is een transitiecoach?

1. Opdracht van het veranderteam

• Evenwichtige samenstelling

• Jaarplanning vergaderingen

• Werkingsbudget ELZ

• 5 leidende vragen voor de ELZ

2. Veranderforum:

• Samenstelling

• Opdracht

• Voorbereiding eerste vergadering: 
praktisch - inhoudelijk



Het belang van 

een 

veranderteam?

❑ Een team met veel goesting met 
een open geest naar een persoon 
met een zorgnood die verandering 
mogelijk maakt zowel voor interne 
als externe partners.

❑ Een team dat voorstellen naar voor 
brengt en stimuleren de initiatieven.

❑ Een team dat een eenduidige visie 
volgt.

❑ Een team dat duidelijk weet wat de 
problemen zijn en oplossingen wil 
zoeken via sterke en zwakte analyse

❑ Initiatieven die weinig energie 
vergen maar een positieve inpakt 
hebben op de organisaties. 

❑ Het team is een klankbord voor alle 
organisaties 



Het veranderteam
Helpt ons om concrete 

initiatieven te nemen om aan 

de bouwstenen te werken

Doet zelf voorstellen voor 

de structurele bouwstenen, 

legt deze voor in een 

breed forum. Verzamelt 

feedback en verbetert
Ondersteunt 

initiatieven en zorgt 

voor de toets ervan

Werkt in iteraties van ruw 

naar fijn

Vertegenwoordigt de 

volledige eerstelijnszone



Het veranderteam

• Medewerkers die het veranderproces vastpakken en de verandering 

mogelijk maken. 

• Beslissen zelf niet, maar brengen voorstellen naar voren en stimuleren 

initiatieven. 

• Werken voorstellen uit rond de structurele bouwstenen en toetsen deze af 

met het forum. 

Op basis van de feedback van het forum doen zij aanpassingen en 

werken zij de voorstellen verder uit. 

• Werken in sprints, waarbij ze werken van grof naar fijn. 

• Naast structurele voorstellen ook quick wins.



Wat is een 

Veranderforum?

❑ Een team dat mensen in beweging zet omringd 

door een breed forum –organisatoren, 

coördinatoren en directies van organisaties.

❑ Op basis van de feedback van het forum doet 

het team aanpassingen

een uitgewerkt voorstel – is nooit definitief -

grote lijnen blijven



Het veranderforum

Denk ook aan 

(externe) 

belanghebbenden

Geven feedback 

over voorstellen

Stellen 

initiatieven voor 

(en helpen ook 

uitvoeren)

veranderteam



Principieel 

bezwaar 

=> 

alternatief

Werkingsprincipe veranderteam en 

veranderforum

Advies 

inwinnen bij 

belang-

hebbenden

-forum

Initiatief 

nemen en 

uitwerken door 

het 

veranderteam

Positief 

advies

Advies met 

aanpassing

Initiatief 

herwerken

Implementatie 

verandering



Samenstelling en planning 

1. Evenwichtige samenstelling van het veranderteam?

2.  Samenstelling veranderforum?

3.  Vastleggen van jaarplanning veranderteam en veranderforum



Werkingsbudget – begroting- 12.000 euro

voorstel

soort Aantal Bedrag catering 12 000 euro
Te goed –

volgend jaar 

Veranderteam 10x/jaar 850 euro

Veranderforum 4x/jaar 1400 euro

Totaal  14 2 500 euro/jaar 9500 euro 

Zitpenningen veranderteam 12 pers 40 euro x12 x10 4 800 euro

tot 4 700 euro



5 vragen

1. Waarom moeten wij in godsnaam iets gaan 

veranderen? Dwang en drang

2. Waarom bestaan wij als eerstelijnszone ?

3. Waarvoor staan wij als eerstelijnszone ?

4. Welke kernopdrachten (processen met een 

finaliteit) moeten wij georganiseerd krijgen ?

5. Vanuit welke leidende principes zien wij iedereen 

binnen onze eerstelijnszone samenwerken ?




