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| Veranderforum 04/10/2018 |
Het volgende veranderforum vindt plaats in zaal Kollebloem te Heusden (Leenstraat
18) van 12u-14u (mét broodjes).
Inschrijven kan via info@elzscheldekracht.be en dit vóór 26/09/2018.

Op de agenda:
1. Speeddate: Leer elkaar kennen!
2. Terugkoppeling werkgroep 'Elkaar leren (er)kennen'
3. Waarden voor de eerstelijnszone Scheldekracht: waar willen we voor staan
4. Communicatie en betrokkenheid
5. Richtlijnen Agentschap Zorg&Gezondheid + plan van aanpak
6. Opvolging veranderforum juni 2018

| Richtlijnen voorlopige zorgraden bekend
De Vlaamse overheid heeft in deze richtlijnen 5 prioritaire taken gedefinieerd:
Het organiseren van afstemming tussen alle betrokken actoren
Het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking
Het stimuleren en ondersteunen van kringwerkingen
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Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed
onthaal (GBO)
Het aanleveren van gegevens voor de
sociale kaart
Op het volgende veranderforum zullen we hier dieper op in gaan. Wie graag
meer info heeft, kan hier de richtlijnen alvast raadplegen.

| Website ELZ Scheldekracht
Momenteel wordt volop gewerkt aan een uniforme site voor alle
eerstelijnszones. Er werd een voorbeeld uitgewerkt voor de pilootzone Zuid
Oost Limburg.
Aangezien onze toekomstige website hierop zal gebaseerd worden, is het
belangrijk dat we op voorhand goed kijken waar verbetering nodig is.
De voorbeeldzone kan hier bekeken worden, een video met bijhorende
informatie kan u hier terugvinden.
Feedback op dit voorbeeld kan doorgestuurd worden tegen 25/09/2018 naar
joris.moonens@zorg-en-gezondheid.be.

| Verslagen vorige bijeenkomsten en
werkgroepen
Alle verslagen en presentaties zijn terug te vinden op onze website
www.elzscheldekracht.be.
Momenteel komt u nog terecht op de site van LMN Regio Gent, in afwachting
van onze definitieve site.
Helemaal onderaan vindt u een mappenstructuur terug waar de verslagen
kunnen teruggevonden worden.

| Provinciale toelichtingsdag GBO
Deze informatiedag wordt georganiseerd om medewerkers van OCMW's, DMW
en CAW's te inspireren om aan de slag te gaan met het uitbouwen van een
geïntegreerd breed onthaal. Ook andere actoren zijn hierop welkom.
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Voor Oost-Vlaanderen gaat deze door te Gent op 18/10/2018 (9u-16u).
Meer informatie is hier te vinden.

| Nieuwsflash ELZ wordt het toekomstig
communicatiekanaal |
We willen alle communicatie in verband met onze zone stroomlijnen via deze
nieuwsflash (inclusief uitnodigingen veranderfora, ..).
De communciatie via mail zal dan ook herleid worden tot een minimum.
Het is dan ook van belang dat alle betrokken actoren zich inschrijven op deze
nieuwsflash.
Dit kan via deze link.

Dit is een officiële nieuwsflash van ELZ Scheldekracht.
U ontvangt deze mail omdat we denken dat u of mensen uit uw organisatie graag op de hoogte willen
blijven van de reorganisatie van de eerstelijn. U kan zich eenvoudig uitschrijven als u deze berichten niet
meer wil ontvangen.
voorkeur aanpassen | uitschrijven
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