Verslag Algemene Vergadering
Datum:

29/09/2020

Aanwezig:

Cluster gezondheidszorg: Nicolaas Vanderhoydonck, Paul Van Royen,
Christophe Geldof (ondervoorzitter), Bjorn Camerlynck, Anna Warmenbol,
Yannic Gils, Bart Van Marcke en Guy Kefel
Cluster welzijn: Elke Raman, Veerle Verheyen, Dirk Bogaerts, Linsey
Vanderaerden, Monique Gauquie (penningmeester) en Tessa Verboven
Cluster PZON: Koen Kuylen, Linda Huybrechts en Eric Joris
Cluster lokale besturen: Indrit Belkovi, Davy Simons, Daan Sanders en
Jonathan Mortelmans
Optionele partners: Mario Barremaecker, Tine Maes, Bernadette Van
Beurden, Wim De Rop en Timor Nonneman
ELZ-medewerkers (niet stemgerechtigd): Sanne Van den Bleeken en Anke
Struyven

Verontschuldigd
en/of volmachten:

Cluster gezondheidszorg: Dennis Van Bulck (volmacht aan Paul Van
Royen) , Geert Van de Voorde (volmacht aan Christophe Geldof), Oona
Geraerts (volmacht aan Christophe Geldof), Isabelle De Proost, Lieve Hooft
en Christophe Heinix
Cluster welzijn: Yolis Van Dorsselaer, An-Rose Vandewinckele (volmacht
aan Monique Gauquie) en Rudy De Win
Cluster PZON: Eliane De Boeck
Cluster lokale besturen: Katrien Monten en Peter Moonen (volmacht aan
Indrit Belkovi)
Optionele partners: Alexis Andries

Afwezig

/

Locatie:

Online via Zoom

Verslag:

Daan Sanders (secretaris)

Bijkomende
opmerking:

Gezien de maatregelen rond covid19-pandemie, is het niet mogelijk en
toegestaan om de Algemene Vergadering via een fysiek overleg te
organiseren. Een digitaal overleg via microsoft teams en schriftelijke
stemming via de chat op de agendapunten ter goedkeuring is de manier
van werken tijdens deze Algemene Vergadering.
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Aanvullend bij het
verslag:

Powerpointpresentatie, neerslag van de brainstorm in groepjes en
begroting 2021
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Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inleiding
Goedkeuring verslag 11/06/2020
Bestuurderverkiezing: stemming
Voorstelling team ELZA Centrum
Een blik op de werking van ELZA Centrum in Covid-19 tijden
Begroting 2021: stemming
Project eenzaamheid: info en vraag tot engagement
Interactieve brainstorm
Afsluitend woordje
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1. Inleiding
•

•
•

De ondervoorzitter verwelkomt alle aanwezige leden op de Algemene Vergadering en stelt
een aantal vergaderafspraken voor gezien de noodgedwongen digitale bijeenkomst. De
stemming tijdens de Algemene Vergadering verloopt via de chatfunctie, in goede banen
geleid door de secretaris.
Alle voorbereidende documenten ter goedkeuring werden op voorhand bezorgd met de
agenda.
De secretaris overloopt de aanwezigheden en de schriftelijke volmachten. Er zijn 30 van de
39 leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Meer dan twee derde van de leden is
aanwezig. De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig doorgaan.

2. Goedkeuring verslag Algemene vergadering 11/6/2020
•
•

Er kwam geen feedback per mail op het verslag van de Algemene Vergadering van
11/6/2020.
Besluit: het verslag van de Algemene Vergadering van 11/06/2020 wordt goedgekeurd door
alle aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

3. Bestuurdersverkiezing: stemming
•

De volgende persoon stelt zich kandidaat als bestuurder binnen de vzw ELZ Antwerpen
Centrum:
o Onder de cluster welzijns:
▪ Veerle Verheyen (Zorgbedrijf Antwerpen): coöptatie van bestuurslid Peter
Leysen
▪ Veerle Verheyen stelt zich voor.
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•

•

Stemming via de chatfunctie:
o Akkoord: alle 30 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de
Algemene vergadering
o Niet-akkoord: 0
o Onthouding: 0
Besluit: de Algemene Vergadering aanvaardt Veerle Verheyen als bestuurslid en
bekrachtigt de coöptatie.

4. Voorstelling team ELZA Centrum
•
•

De ondervoorzitter stelt de reeds gekende en nieuw aangeworven personeelsleden van de
vzw voor
Zie powerpoint in bijlage

5. Een blik op de werking van ELZA Centrum in Covid-19 tijden
•
•

•

Sanne Van den Bleeken licht de acties in de eerste golf van Covid-19 toe.
Tijdens de zomer kwam er meer duidelijkheid vanuit het agentschap rond de taken van ELZ
inzake Covid-19. Vlaanderen vraagt om hier prioriteit aan te geven. De andere acties in het
opgestelde en door het bestuursorgaan goedgekeurde actieplan moeten hierdoor even
wijken. Anke Struyven is teamleider voor de ELZ en is hier sinds haar start nagenoeg fulltime
mee bezig.
Deze prioritaire opdrachten zijn:
o Beheersen van uitbraken
▪ Een Covid-19 team is opgestart en operationeel en werkt op korte termijn
aan een concrete samenwerking tussen de belangrijke actoren. Op lange
termijn wordt gewerkt aan de gevolgen van Covid en visie-ontwikkeling
hieromtrent.
▪ Medische expertise van huisartsen wordt betrokken en uitgebouwd, op het
niveau van de ELZ ism dr. Nicolaas Vanderhoydonck en de huisartsenkringen
en met aanspreekpunten in de wijken, en op bovenlokaal niveau via de
medisch coördinator, dr. Maaike Van Overloop.
▪ De prioritaire actie is de uitbouw van de lokale contact tracing via het
project Covidcoaches. Teamleider Anke Struyven beheert samen met de
andere teamleiders van de Antwerpse ELZ een poule coaches die inzetbaar
zijn in kwetsbare settings of kwetsbare gezinnen en burgers die via de
centrale contact tracing niet bereikt worden. Dit gebeurt na aanmelding
door de huisarts bij de teamleider. De teamleider schakelt een Covidcoach in
na informed consent van de patiënt die telefonisch contact opneemt of op
huisbezoek gaat om de contacten te tracen, de richtlijnen nog eens uit te
leggen en andere hulpvragen te capteren. Deze resultaten worden
teruggekoppeld naar de huisarts en de teamleider.
o Solidarisering van vraag en aanbod bij voorzieningen: dit betekent dat vragen vanuit
voorzieningen beter afgestemd worden op het beschikbare aanbod (pbm’s,
maatregelen, psychosociale ondersteuning, …). Een bevraging werd uitgestuurd naar
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o

o

de woonzorgcentra. Daaruit kwamen een aantal vragen uit die werden opgenomen.
Ook andere voorzieningen (jeugdzorg, VAPH) worden nog aangeschreven.
Sensibilisering van populatie en zorgaanbieders: er is al veel communicatie- en
infomateriaal in omloop maar de boodschap bereikt bepaalde doelgroepen
onvoldoende. De 4 Antwerpse ELZ’s werken hierbij samen met de stad in een
werkgroep om gericht naar moeilijk bereikbare doelgroepen en settings extra
inspanningen te doen (b.v. jongeren, volwassenonderwijs, sociale woningen, …).
Sociaal-maatschappelijke impact van covid en acties hieromtrent (o.a. het project
eenzaamheid: zie verder)

6. Begroting 2021: stemming
•
•

•

•
•

Monique Gauquie (penningmeester) licht de ontwerpbegroting toe (in bijlage). Deze
ontwerpbegroting wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Uitgaven:
o Het Vlaams agentschap eist dat minstens 60% van de reguliere subsidie aan
personeelskost besteed wordt.
o Er zijn nog enkele kleine aanpassingen aangebracht in vergelijking met de met de
agenda meegestuurde ontwerpbegroting.
▪ De tewerkstelling van Larissa Vallons betreft 80% ipv 100%.
▪ Het sociaal passief (reserve) werd na advies opgetrokken van 12 naar 15%
▪ Het bedrag voor een boekhouder is verdubbeld na advies en nadat Vivel
zeer recent communiceerde dat ze toch niet in een boekhoudkundig kantoor
kan voorzien voor de 60 ELZ’s.
o Alle door de Vlaamse overheid erkende personeelskosten zijn onder de
personeelskost opgenomen.
o Onder werkingskosten is de bijkomende Covidsubsidie ingeschreven van ruim
33.000 euro voor medische expertise en 60.000 euro voor de lokale contact tracing.
o Ook een deel van de nog aan te vragen projectsubsidie (ter compensatie van de
daling van de subsidies) met de 4 Antwerpse ELZ’s inzake sociaal-maatschappelijke
impact van Covid met focus eerstelijns geestelijke gezondheidszorg werd
ingeschreven (35.000 euro).
o Tot slot zijn ook 20.000 euro werkingskosten ingeschreven gelinkt aan het actieplan.
Deze kosten worden nog verder geconcretiseerd. Evenals de huisvestings- en andere
reguliere werkingskosten.
Inkomsten:
o De andere financieringsbronnen betreffen een bijdrage in de huur van het kantoor
door de 3 Antwerpse ELZ’s. 1 dag per week is er nl. in ons kantoor een
samenwerkdag.
De leden hebben geen bijkomende vragen of opmerkingen.
Stemming via de chatfunctie:
o Akkoord: alle 30 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de
Algemene vergadering
o Niet-akkoord: 0
o Onthouding: 0
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•

Besluit: de Algemene Vergadering keurt de begroting 2021 van de vzw eerstelijnszone
Antwerpen Centrum goed.

7. Project eenzaamheid
•

•

•
•

•

•
•

•

Koen Kuylen van Zorgzame Straten licht het project eenzaamheid toe (meer info in de
powerpoint in bijlage) en de verschillende deelluiken en reeds betrokken partners (Vonk3,
Zorgzame Straten, Zorgbedrijf, stad)
Het project kadert duidelijk in een elz-Covid-19-opdracht waarbij naast het
crisismanagement ook wat naar de toekomst moet worden gekeken en de sociaalmaatschappelijke impact van Covid-19.
Het vergt tevens een brede overstijgende samenwerking waardoor inbedding in de ELZstructuur ook evident is.
Inhoudelijk is rond eenzaamheid een gedifferentieerde en weloverwogen aanpak nodig die
inclusief is met aandacht voor verschillende doelgroepen (weliswaar met specifieke
aandacht voor ouderen).
Voor de uitvoering wordt een centrale werkgroep opgezet, met daarin de centrale
stakeholders maar ook andere geinteresseerden. Deze werkgroep volgt het project op,
evalueert en geeft beleidsadvies.
Er wordt gestart in 2 pilootwijken binnen ELZA Centrum.
Timing opstart:
o Oktober: verder samenstellen van de werkgroep
o November: opstart werkgroep en promotie startsamenkomsten
o December: startsamenkomsten in de pilootwijken
Geïnteresseerden voor de werkgroep kunnen zich melden bij info@elzacentrum.be.

8. Interactieve brainstorm
•
•

De leden worden ingedeeld in verschillende groepen en volgen telkens 2 break-outsessies
Besproken thema’s en conclusies zie verslag in bijlage:
o Covid-19 en gevolgen voor psychosociaal welzijn
o Blinde vlekken van Covid-19
o Lokale aanpak van Covid-19

9. Afsluitend woordje
•

De ondervoorzitter rondt deze Algemene Vergadering af met een bedanking voor de
constructieve medewerking (in de break-outsessies) en de talrijke aanwezigheid.
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