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Agenda

> Veranderteam: definitieve samenstelling
> Informatie van de Vlaamse overheid

Subsidiëring van de ELZ ’s
Voorlopige zorgraad

> Vraag 2: Visie en missie eerstelijnszone AMALO
> Terugkoppeling oefening “dwang en drang”
> Afronding 



Veranderteam - samenstelling

• Sooi De Maeyer (OCMW Asse)
• Joke Hamels (FSMB – Thuiszorgcentrum)
• Saskia Moens (Liberale mut. Vlaams gewest)
• Ann Stuer (Samana)
• Dr. Frans Van Hove (HAK Hoppeland)
• Jeroen Van Lier (Kinekring AMALO)
• Katrien Vandenbroucke (VDVB)
• Veerle Boersma (FBP)
• Willy De Smet (Verpleegkundige)
• Michaël Van Nuffel (Wit-Gele Kruis)
• Manu Langerock (WZC Sint-Rafaël)



Veranderteam – extra leden 

• Wim Van Campenhout (CAW)
• Karlijn Timmermans (OCMW Affligem)
• Eva Vande Gaer (Landelijke Thuiszorg)

Akkoord veranderforum?



Informatie van de Vlaamse overheid 

Subsidiëring van de ELZ: 12000€ voor de 
transitieperiode 

(2018 – 2019)

Voorstel: zitpenningen voor zelfstandigen die op 
vrijwillige basis deelnemen aan het veranderteam.



Informatie van de Vlaamse overheid
Voorlopige zorgraad

Wie ?  Verplichte partners 
Zetelverdeling: ( tot. 18 )

6 zetels - lokale besturen
6 zetels - gezondheid
6 zetels – welzijn

Plaats voor 2 
mantelzorgers/vrijwilligers, 
personen met een zorg- en 
ondersteuningsnood

Wie? optionele partners

Max. 4 zetels voorzien

Evt. ook als open stoel 
gebruiken afhankelijk van 
de thematiek

_____________________________
In totaal 24 leden
Indienen van dossier of 
aanvraag goedkeuring



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

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



5 leidende 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 ?



Vraag 2: waarom bestaan we als 
eerstelijnszone?

www.zorg-en-gezondheid.be

16/02/2017



Beleidsvisietekst conferentie 
eerstelijnszorg

> Quadruple aim

Verbeteren van de zorg zoals die door het individu wordt 
ervaren.
Verbeteren van de gezondheidstoestand op 
bevolkingsniveau met bijzondere aandacht voor 
toegankelijkheid en sociale rechtvaardigheid.
Het realiseren voor de patiënt van meer “waarde” op het 
vlak van gezondheid met de ingezette middelen.
Ervoor zorgen dat professionelen in de gezondheidszorg 
hun werk op een goede en duurzame manier kunnen 
doen.



Beleidsvisietekst conferentie 
eerstelijnszorg

> Paradigmashift

Empowerment en betrekken van personen met 
een zorgnood.
Duidelijke aansturing en verantwoording.
Heroriënteren van het zorgmodel.
Het mogelijk maken om de verschillende 
stakeholders samen te brengen om de 
hervorming te verwezenlijken.



Prioritaire taken voor de ELZ 
(aangepast door BVR)

-> Afstemmen tussen zorgaanbieders onderling,  
zorgaanbieders en andere organisaties, zorgaanbieders 
en PZON, mantelzorgers en vrijwilligers

-> Stimuleren van interdisciplinaire samenwerking tussen 
zorgaanbieders op niveau van praktijkvoering en ELZ.

-> Ondersteunen van verenigingen die vrijwillig toetreden 
zorgaanbieders groeperen binnen de ELZ

-> Ondersteunen van de ontwikkeling geïntegreerd breed 
onthaal (max. afstemming, samenwerking en 

rechtentoekenning)
-> Aanleveren van gegevens aan Departement WVG voor de 

sociale kaart



Vraag 2: Waarom bestaan we als ELZ? 
Input pilootprojecten

1.Preventie, zorg en 
ondersteunen

2. Community creëren

Detecteren

Analyseren

Actie

Informeren

Verbinden

Tot actie aanzetten

Belangen behartigen

Vormen

Evalueren en bijsturen



15

Elke persoon met 
een zorg of 

ondersteuningsvr
aag (PZOV) in de 
ELZ kan zelf en/of 
met hulp zijn zorg 
en ondersteuning 

sproces vorm 
geven met 
wederzijds 
respect en 

aandacht voor de 
persoon en zijn 

context.

Goed 
ondersteunde en 

gevormde 
medewerkers 
handelen en 

denken samen 
met en rond de 
PZOV 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



Vraag 2: waarom bestaan we als ELZ?  

WE KOZEN DE VISIETEKST VAN PILOOTPROJECT DENDER, 
IN AANGEPASTE VERSIE

BESPREKING AAN DE TAFELS ONDER BEGELEIDING VAN EEN 
MODERATOR

Waar kan je je helemaal in vinden? Wat vind je sterk?
Waar kan je je niet (helemaal) in vinden? Wat wil je veranderen?
Wat ontbreekt er mogelijks nog? Wat wil je nog toevoegen? 

VERLOOP PRAKTISCH
Per tafel 25’ overleggen, de moderator neemt verslag
Kleine opmerkingen worden genoteerd
Zeer korte rapportage per tafel (1’)
Moderatoren nemen dit mee naar het VT dat een voorstel van 
visietekst uitwerkt op basis van de feedback van de tafels







creëren = groen
versterken = blauw
stoppen = rood



Duidelijkheid binnen de zorg

Systematische samenwerking over de domeinen heen

Platform nodig om elkaar te leren kennen, meer -dan 
enkel een naam en adres voor alle professionelen, niet 

enkel bestuur of directieniveau

Samenwerking VAPH en reguliere diensten (beschermd en 
geïntegreerd wonen en mantelzorg organisaties)

Een systeem om binnen het ondersteuningsnetwerk af te 
stemmen

De samenwerking  kan nog altijd verbeteren tussen 
lokale en federale partners

Netwerkmomenten creëren met de verschillende 
organisaties

Klagen en zagen over de reorganisatie

Voor andere organisaties is niet duidelijk wie wat doet, 
wat onze opdracht is. 

Misbruik van rechten en plichten. Ongelijkwaardigheid



Blijvend of meer onderlinge communicatie: 
gegevensdeling , zorgoverleg

Communicatie in het algemeen

Aandacht GDPR, gedeeld beroepsgeheim

Op de hoogte blijven van nieuwe initiatieven 
binnen de organisaties

Transparantie

Duidelijke communicatie: begrippen niet altijd 
veranderen, afkortingen vermijden

De  bal terug krijgen

Voorkomen van overleg dat te weinig concreet



Eigen keuze en neutraliteit

Mantelzorgers en organisaties betrekken 
in het verhaal

Zelfbeschikkingsrecht  van de hulpvrager

De persoon moet zijn rechten behouden

Betutteling en overregulering

Hokjes denken: concurrentie en 
verzuiling 

Mensen in hokjes zetten



4. vorming

Preventie en proactief handelen

gezondheidseducatie

Soms te veel vanuit de organisatie 
gedacht en gehandeld i.p.v. de cliënt



Terugkoppeling dwang en drang 

We hebben deze 4 kernthema’s gekozen als leidraad 
om de visie concreet te maken, om doelstellingen 

en acties rond te creëren.

BESPREKING VAN DE VOLGENDE VRAGEN: 

Wat zou je (voor de verschillende kernthema’s) samen 
met je collega zorg- en hulpverleners precies willen 
bereiken?

Wat kunnen jullie nu al doen om samen datgene te 
bereiken wat je wilt stoppen/versterken/creëren?



Het volgend veranderforum gaat door op woe 
23 januari 2019 om 20u in ‘t Fonteintje, 

Brusselsesteenweg 184 te Asse

Bedankt!! Vanwege 
het veranderteam


