
Agenda veranderteam 19 april 2018

1. Opdracht van het veranderteam

• Evenwichtige samenstelling

• Jaarplanning vergaderingen

• Werkingsbudget ELZ

• 5 leidende vragen voor de ELZ

3. Taak van de transitiecoach in het veranderforum?

4. Taak van het veranderteam in het overleg met het veranderforum ?

2. Opdracht veranderforum:

• Samenstelling

• Voorbereiding eerste vergadering: praktisch -
inhoudelijk



Het belang van 

een 

veranderteam?

❑ Een team met veel goesting en 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 geen beslissingen neemt

❑ Een team dat werkt aan een visie.

❑ Een team dat duidelijk weet wat de 

problemen zijn en oplossingen wil 

zoeken via sterke en zwakte analyse



Verander

team

❑ Een team met veld ervaring:  zij weten 

hoe er aan toe gaat en die zich 

opstellen als  ambassadeur ten opzien 

van (alle)collega’s en hun 

beroepsgroep en maar ook los van 

eigen beroepsgroep

❑ Een veranderteam is geen 

voorafspiegeling van de latere 
zorgraad

❑ Een veranderteam dat zich 

gedurende 2 jaar  kan engageren –

‘een vast team dat in vertrouwen 

moet kunnen samenwerken’



Overheersende motivatie: 

een neutrale ingesteldheid

 Het verbeteren van de zorg zoals die door het individu wordt 
ervaren

 De gezondheid van de bevolking verbeteren met extra 
aandacht naar chronische zieken

 De kwaliteit van de zorg verbeteren en toegankelijker maken 
(evidence - based,…)  

 Betere zorg aanbieden met de geïnvesteerde middelen



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 

(periode) van ruw naar 

fijn



Het veranderteam

❑ Een team 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 zijn quick wins?

❑ Dit zijn snel en kleine resultaten die worden 

ervaren als verbetering

❑ Snelle resultaten werken motiverend

❑ Een quick win hoeft niet te ingrijpend te zijn



Wat is een 

Veranderforum?

❑ Een breed forum dat het 

veranderteam aanstuurt en de 

volledige 1e lijn vertegenwoordigt 

o.a.  coördinatoren en directies van 

organisaties en federaties 

❑ Op basis van feedback van het  

forum doet het veranderteam 

team de 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

Advies 

inwinnen bij 

belang-

hebbenden

-forum

Initiatief 

nemen en 

uitwerken door 

het 

veranderteam

Positief 

advies

Advies met 

aanpassing

Initiatief 

herwerken

Implementatie 

verandering

Werkingsprincipe veranderteam en veranderforum: 
Afstemming en samenwerking!!



Ad hoc werkgroepen

Nemen bepaalde

topics vast

(analyse, ontwerp,

Implementatie,...) zoals bv

geïntegreerd breed onthaal, zorgtraject 

isme ZH,…



Samenstelling en planning 

1. Evenwichtige samenstelling van het veranderteam?

2.  Samenstelling veranderforum?

3.  Vastleggen van jaarplanning veranderteam en veranderforum



Evenwichtige 

samenstelling van 

een veranderteam 

of VT

Haalbaarheid overleg:

❑ Max 10 personen?

❑ Hoe gaan wij de kandidaturen inwinnen?

❑ Aantal vergadermomenten vastleggen VT?



Samenstelling 

veranderforum Planning veranderforum: 
Voorstel : 29 mei – 5 juni - 6 juni 2018?



Werkingsbudget – begroting-

12.000 euro voor 2 jaar

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/jaar 

(12 000-2 500)

Zitpenningen? Andere 

ideeën?

12 pers 40 euro x12 x10 4 800 

euro/jaar

(9 500-4 800)

tot 4 700 euro



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 ?

We bouwen een gedeelde 

visie op voor ELZ AMALO



- Persoon met een zorgnood

- Onze collega’s: in zorg en welzijn, professioneel en niet professioneel                

(mantelzorgers)

- Onze partners: zelfstandig en organisaties

- Externe ontwikkelingen: Beleid en WWOL (werken, wonen, onderwijs en leven)

Voorbereiding dwang en drang oefening voor het 

veranderforum

Wat is onze dwang en drang, vanuit perspectief 

van



De eerste lijn

AMALO

Versterken

CreërenStoppen



Versterken Creëren Stoppen

Regie, (zelfzorg), opnemen 24 op 24 …

Reeds vele goede dingen, maar 

communicatie daaromtrent verbeteren
Geen losse eindjes/naadloos Administratieve rompslomp

Preventie … …

… …

… … …

… … …

… … …

Nadenkertje – visie ELZ AMALO  - Persoon met een zorgnood

- Onze collega’s 

- Onze partners – zelfstandigen en org.

- Externe ontwikkelingen



Veranderforum

Enkele vragen:

❑ Taak van de transitiecoach in het veranderforum?

❑ Taken van het veranderteam in overleg met het 

veranderforum?



Kathleen en Sonja


