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Programma

❑Verwelkoming

❑Algemene informatie zorgraad

❑Voorstelling van de kandidaten en goedkeuring zorgraad

❑Voorstelling voorzitter en ondervoorzitter

❑Beleidsplan en actieplannen voor ELZ AMALO: denkoefening

❑Netwerkmoment 



Algemeenheden - zorgraad 

❑Samenstelling zorgraad indienen tegen eind oktober

❑Indienen van erkenningsdossier tegen eind december 2019

❑Erkenning tegen 1 juli 2020

❑110.112,90 euro - start zorgraad vanaf juli 2020



Voorstelling van de kandidaten en goedkeuring van de zorgraad 

Cluster 
PZON 



Voorstelling kandidaten 

Wie ben ik?
▪ Naam 
▪ Organisatie/beroepsgroep

Ik stel mij kandidaat voor de cluster…

Ik vertegenwoordig welke discipline(s)…

Waarom stel ik mij kandidaat?

Welke ervaring en expertise breng ik mee naar de zorgraad?

Welke link heb ik met de regio AMALO?



Voorstelling en aanduiding voorzitter en ondervoorzitter



Beleidsplan en actieplannen voor ELZ AMALO: 
denkoefening

Doel:

Een voorbereiding maken van het beleidsplan voor de zorgraad.

Enkele spelregels: 

Het beleidsplan moet aansluiten bij de 5 prioritaire doelstellingen opgelegd 
door de Vlaamse overheid, de resultaten van onze dwang en drang 
oefening (10 okt 2018), de visie (23 jan 2019) en waarden (28 maart 2019) die we 
hebben geformuleerd. (zie mapje)



1.Een model uitwerken van samenwerking dat 
gedragen is door alle partners van de ELZ 
AMALO waarbij de PZON centraal staat.

Strategische doelstellingen 



2. Een netwerk uitbouwen waarbinnen we 
elkaar leren kennen in functie van de 
behoeften van de PZON.



3. Vanuit behoeftendetectie definiëren op 
welke doelgroepen we prioritair ons beleid 
willen afstemmen.



4. De zorgraad creëert een werkwijze om
signalen en beleidsinformatie te delen.



5. Is er een specifieke doelstelling volgens jullie 

nodig ivm vorming en goed gevormde hulp - en 
zorgverleners?

Indien ja, kunnen jullie een eerste aanzet doen?





❑Wat zien we als concreet resultaat wanneer deze strategische doelstelling 

is gerealiseerd op een termijn van 2 jaar?

❑Wie moet in de uitwerking betrokken worden?

❑ Welke concrete stappen zijn nodig om deze strategische doelstelling te 
realiseren binnen de timing?

❑Welke MIDDELEN zijn hiervoor nodig? 



Dank u wel voor 
jullie medewerking!
Het veranderteam



Netwerkmoment


