Veranderforum Schelde-Leie 21 november 2018
Locatie: WZC De Lichtervelde
9810 Nazareth-Eke.
Uur: 14u – 16u30
Aanwezig: Bamelis Dirk, Boelaert Hilde, Cnockaert Christoph, Crul Marleen, De Clercq Lore,
De Coen Günther, De Coster Ellen, De Mulder Vanessa, De Preester Viviane, De Spiegelaere
Conny, De Sutter Céline, De Witte Chantal, Detailleur Linda, D’Haene Eva, Dhondt Christian,
Devogelaere Jan, Fiers Nina, Ghekiere Frieda, Maes Henk, Matthijs Johan, Metsu Pieter,
Moisse Paul, Nollet Goedele, Opbrouck Valerie, Poveé Jocelyne, Ravelingien Lieve, Seeuws
Pierre, Timmermans Ludo, Van Braeckel Luc, Van Handenhoven Evy, Van Praet Marc,
Vanbleu Julie, Vanden Berghe Kristof, Vankerkhoven Marc, Vauterin Delphine, Veeckman
Evelien, Willems Marcia
Verontschuldigd: Debruyne Isabelle, Decroos Veerle,Declercq Heidi, D’Oosterlinck Patrick,
Fiems Sofie, Maes Elfriede, Pauwels Jan, Roets Chantal, Van de Velde Steven, Van
Doorselaere Hervé, Van Lauwe Johan en Van Maldeghem Johan
 De presentatie vindt u terug in de bijlage

Info vanuit de overheid
Richtlijnen voorlopige zorgraden
 In juli 2018 verspreidde de Vlaamse overheid richtlijnen over de voorlopige samenstelling
en de 5 prioritaire doelstellingen van de Zorgraad.
 De zorgraad moet als volgt worden samengesteld:
 6 zetels voor de lokale besturen
 6 zetels voor de gezondheidssector
 6 zetels voor de welzijnssector
 2 zetels voor de persoon met een ondersteuningsnood of mantelzorger
 4 zetels voor optionele partners – vb: personen met specifieke expertise,
wisselend afhankelijk van het thema,…
 Timing zorgraden: De dossiers tot erkenning van de zorgraad moeten tegen ten laatste
31/12/2019 worden ingediend. Nadien heeft dit nog 6 maanden nodig om goedgekeurd te
worden. Tegen juli 2020 ten vroegste is de erkenning van de zorgraden klaar.
Richtlijnen aanwending subsidie voor de opstart van de ELZ en de zorgraden
 Aan elke eerstelijnszone werd een subsidie van 12.000 euro toegekend. Waarvoor deze
aangewend kan worden werd vanuit de overheid gecommuniceerd via de brief
‘richtlijnen aanwending subsidie’.
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Goedkeuring voorontwerp van het decreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de
regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.
 Op 14 september keurde de Vlaamse Regering het eerstelijnsdecreet principieel goed.
Dit na een intensief traject van werkgroepen in 2016, de conferentie over eerstelijnszorg
in februari 2017 en de afbakening van eerstelijnszones in het najaar van 2017. Hiermee
werd een grote stap gezet om de hervorming van de eerste lijn zorg, gezondheid en
welzijn juridisch te verankeren. Het voorontwerp van het decreet legt dan ook de basis
voor de verdere regelgeving, die nodig is om de verschillende onderdelen van de
beleidsvisie verder uit te werken.
 Degelijke en toegankelijke geïntegreerde zorg en ondersteuning, zelfregie en
zelfbeschikking staan in dit decreet centraal en samenwerking tussen de zorgaanbieders
rondom de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood is het sleutelwoord.
 De zorgraden moeten de zorgaanbieders in de eerste lijn ondersteunen in hun werking
en zijn privaatrechtelijke verenigingen met rechtspersoonlijkheid. Dit impliceert dat toch
gekozen wordt voor de oprichting van 60 afzonderlijke vzw’s.
 Tot slot zet het voorontwerp van decreet ook de bakens uit voor het op te richten
Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, dat als partnerorganisatie kan optreden.
 Dit voorontwerp van decreet gaat nu naar adviesorganen zoals de SAR WGG, de SERV, de
Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer. De timing van het nieuw Eerstelijnsdecreet ziet er voorlopig
als volgt uit;
 14/09/18: principiële goedkeuring voorontwerp door Vlaamse Regering
 26/11/18: laatste dag voor aanvraag adviezen binnen adviesraden SAR, SERV, GBA en
VTC
 07/12/18: 2de principiële goedkeuring Vlaamse Regering
 10/12/18: aanvraag advies Raad van State (30 d)
 25/01/19: definitieve goedkeuring Vlaamse Regering
 28/01/19: parlementaire behandeling (61 wd)
 04/05/19: goedkeuring decreet door Vlaams Parlement
Nadien volgen de uitvoeringsbesluiten  Deze timing is enkel haalbaar wanneer iedereen
direct akkoord gaat… De kans dat dit niet het geval is dus reëel evenals de kans op uitstel als
gevolg.

Website + mailadres
 Vanuit de overheid wordt voor alle eerstelijnszone een website: www.eerstelijnszone.be
voorzien. Elke eerstelijnszone heeft hierop zijn eigen webpagina. Voor onze
eerstelijnszone is dit www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-schelde-en-leie. Dit zorgt
ervoor dat alle webpagina’s voor alle eerstelijnszones uniform zijn maar dat er toch
ruimte is om eigen accenten toe te voegen. We proberen onze webpagina zo snel
mogelijk aan te passen.
 Het mailadres voor onze eerstelijnszone is info@elzscheldeleie.be. Alle vragen,
opmerkingen,… kunnen naar dit adres gestuurd worden.
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Oplossen van de 5 leidende vragen
 Er moeten 5 leidende vragen worden opgelost die betrekking hebben op het tot stand
brengen van een gemeenschappelijk beeld inzake visie, proces en keuzes op
macroniveau.
 Vraag 1: Waarom moet het anders? (Dwang en Drang)
 Vraag 2: Waarom bestaan wij? (Bestaansreden) – Missie en visie Vraag 3: Waarvoor staan wij? (Kernwaarden) -Waarden Vraag 4: Welke opdrachten moeten we georganiseerd krijgen? (Kernopdrachten)
 Vraag 5: Vanuit welke leidende principes zien wij iedereen binnen onze eerstelijnszone samenwerken? (Organisatieprincipes)
 Vanuit het veranderteam werden de missie, visie en waarden voorbereid. Deze
worden aan het veranderforum voorgelegd. Vraag 4 en 5 worden in 2019 verder
uitgewerkt.
Werkwijze
 We deelden het veranderteam op in 2 werkgroepen. 1 werkgroep rond de missie en
visie en 1 werkgroep rond de waarden. We probeerden een evenredige verdeling van de
werkgroepen samen te stellen.
Werkgroep MISSIE EN VISIE
Dr Johan Matthijs (Huisartsen SL)
Kristof Vanden Berghe (SML)
Hilde Boelaert (OCMW – Wzc De Pinte)
Christoph Cnockaert (Lib.Mut)
David Vergucht (Kovag -Apo)
Eric Ideler (Mantelzorg)
Karen Vanden Hende (Thuiszorg Partena)
Werkgroep WAARDEN
Viviane De Preester (Naz)
Dr Evelien Veeckman (Huisartsen SL)
Marc Van Praet (Sociaal Huis Deinze)
Linda Detailleur (Huis van het Kind Zulte)
Gunther De Coen (vzw-Wzc Eke)
Christian Dhont (Axxon - Kine)
Marleen Crul (WGK-VPK)
 De werkgroepen konden ook rekenen op ondersteuning van LOGO Gezond+

Bespreking in groepjes van de missie, visie en waarden + terugkoppeling
 Het veranderforum wordt in 6 heterogene groepen verdeeld. Elke groep bevat 2 leden
van het veranderteam. 1 lid uit de werkgroep missie en visie en 1 lid uit de werkgroep
waarden. Zo konden mogelijke vragen of onduidelijkheden altijd beantwoord of
uitgeklaard worden door de betrokken werkgroepleden.
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De missie en de visie -Waarvoor gaan we?Korte kennismaking met de groep (5min)
Analyseren van de visietekst (20 min)







Wat vind je hier goed aan, waar herken je je in?
Waar kan je je niet (helemaal) in vinden?
Wat ontbreekt eventueel nog? Is het volledig?
Hoe zou je het wel/niet/anders formuleren?
Is duidelijk wat bedoeld wordt? Heeft de boodschap het gewenste effect?
Is dit een visie/missie die breed genoeg is voor zowel de persoon met en zorgvraag,
als organisaties, als medewerkers, als wonen-werken-onderwijs-leven partner…?

Waarden -waar staan we voor- (20 min)
Welke kernwaarden onderschrijven wij als eerstelijnszone waarnaar we willen streven?
Welke gedrag hoort bij deze waarden en vult u deze in?
 Bij welke waarde voel je je goed, welke waarde onderschrijf je zelf? Kan je je vinden in
de waarden die het veranderteam reeds verzameld heeft en de invulling die hieraan
gekoppeld wordt? Wat betekenen de waarden voor jou concreet?








Wat versta je onder deze waarden?
Welk gedrag hoort bij deze waarden?
Welke invulling geeft u hieraan?
Wat verwachten we van elkaar?
Wat als de samenwerking/situatie moeilijk verloopt?
Wat als zorgverleners een andere mening hebben?
Wat als de persoon met een zorgvraag een andere mening heeft over zijn/haar
noden?
 Zijn er waarden die u liever geschrapt ziet? Of waarden die u net wenst toe te
voegen?
 Nadien volgde een terugkoppeling uit alle groepen. De input en feedback die we hier
verzamelden nemen we mee naar het veranderteam waar we de missie, visie en waarden
terug zullen herwerken. De herwerkte versie wordt opnieuw aan het veranderforum
voorgelegd.

De volgende vergadering wordt vastgelegd op 27 maart 2019 om 12u in het KOVAG
Kortrijksesteenweg 157 - 9830 Sint-Martens-Latem
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