Oproep samenstelling voorlopige Zorgraad ELZ Midden WVL

I.

Wat is een Zorgraad?

De Zorgraad stuurt de eerstelijnszone aan en zal prioritair werken aan:
1. De organisatie binnen de eerstelijnszone van de afstemming tussen de zorgaanbieders
onderling, tussen de zorgaanbieders en de personen met zorg- en ondersteuningsnood,
mantelzorgers en vrijwilligers.
2. Het stimuleren van de interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking, waaronder
ook gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszone.
3. Het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders
groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen.
Ter info: met “verenigingen van vrijwillig toegetreden zorgaanbieders” bedoelt de
overheid die structuren die in de gezondheidszorg beter gekend zijn als de “kringen”.
Vermits zij een dergelijke structuur zinvol achten voor alle clusters/beroepsgroepen
werd gezocht naar een nieuwe noemer.
4. Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal voor wat
betreft de afstemming en de samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een
maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen.
5. Het aanleveren van gegevens aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
voor de Sociale Kaart.
Voorlopige Zorgraad → Definitieve Zorgraad
In functie van het opstellen van een erkenningsdossier tegen eind 2019, vraagt de overheid dat een
voorlopige Zorgraad zou worden samengesteld. Tegen 31/10/2019 moet de samenstelling van de
voorlopige Zorgraad ingediend worden. De voorlopige Zorgraad vloeit vanaf de erkenning (2020) dan
over in de definitieve Zorgraad.
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Tijdslijn 2019
Maart - Mei

8 mei

II.

Stappenplan voor het samenstellen van de voorlopige Zorgraad:

Op het veranderforum van 7/02/19 werd beslist om als volgt te werk te gaan:
Stap 1: afstemmen kandidaturen voorlopige Zorgraad binnen elke beroepsgroep, sector of
organisaties:
• Iedere beroepsgroep, sector of organisaties komt apart samen en kiest hun
kandidaat/kandidaten (vb. alle apothekers uit de regio komen samen)
• Indien een bepaalde beroepsgroep, sector of organisaties geen kandidaat heeft,
duiden zij een vertegenwoordiger aan om als woordvoerder aanwezig te zijn op
het clusteroverleg van 22 mei
• Alle kandidaten en vertegenwoordigers maken zich bekend bij het veranderteam
tegen 8 mei 2019

22 mei

Stap 2: clusteroverleg op woensdagavond 22 mei
• Alle kandidaten en vertegenwoordigers komen samen op één locatie
• De vier clusters gaan apart zitten om per cluster de kandidaten van de voorlopige
Zorgraad te bepalen

6 juni

Stap 3: veranderforum 6 juni
• De clusters stellen hun kandidaten voor
• Het veranderforum keurt de samenstelling van de volledige cluster (niet de
individuele kandidaten) met twee derde meerderheid goed

juli augustus

Stap 4: eerste bijeenkomst: voorzitter en optionele partners bepalen
• De goedgekeurde kandidaten bepalen wie de kandidaat-voorzitter zal zijn
• De goedgekeurde kandidaten van de vier clusters bepalen of er
eerstelijnsactoren zijn die niet via een cluster vertegenwoordigd zijn, die wel
belangrijk zijn in het kader van de visie en de strategische doelstellingen van de
ELZ (= optionele partners). Zij schrijven deze partners aan.

september

Stap 5: veranderforum september 2019:
• Voorstelling en goedkeuring van de voorzitter
• Voorstelling en goedkeuring van de optionele partners

31 oktober

Stap 6: documenten invullen en indienen
• Indienen samenstelling voorlopige Zorgraad 31/10/19 bij Agentschap Zorg en
Gezondheid van de Vlaamse Overheid

31 december

Stap 7: installatie voorlopige Zorgraad
• Na goedkeuring door het agentschap: installatie voorlopige Zorgraad
• Indienen erkenningsdossier: 31/12/19
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III.

Oproep tot afstemming kandidaturen binnen uw beroepsgroep, sector
of organisaties (zie stap 1)

Het is de bedoeling dat u tussen maart en mei 2019 overlegt met uw collega’s binnen uw
beroepsgroep, sector of organisaties, om te bespreken of er een kandidaat is om te zetelen in de
Zorgraad.
- Indien er één of meerdere kandidaten zijn vanuit uw beroepsgroep, sector of organisaties:
Er wordt afgestemd onder de collega’s welke kandidaat wordt voorgedragen. Deze moet
voldoende draagvlak hebben bij de hele groep.
- Indien er geen kandidaat is vanuit uw beroepsgroep, sector of organisaties:
Er wordt een vertegenwoordiger aangeduid om als woordvoerder aanwezig te zijn op het
clusteroverleg van 22 mei. Deze vertegenwoordiger zal mee kunnen beslissen over alle
kandidaten binnen uw cluster.
We vragen aan alle beroepsgroepen, sectoren en organisaties om per kerende aan het veranderteam
te laten weten hoe u aan de slag zal gaan met deze oproep: hoe zal u in overleg gaan met uw collega’s
binnen uw beroepsgroep, sector of organisaties? Zo kunnen wij opvolgen of het overleg in elke
beroepsgroep, sector of organisaties effectief van start gaat.
➔ U dient hiervoor contact op te nemen met info@eerstelijnszonemiddenwvl.be
Indien u geen kanaal hebt om de collega’s van uw eigen beroepsgroep, sector of organisaties te
bereiken, kunnen wij u hierin ondersteunen met contactgegevens, een zaal en powerpoint indien jullie
een vergadering organiseren.
➔ U kan hiervoor contact opnemen met info@eerstelijnszonemiddenwvl.be
Formulier tot kandidaatstelling / vertegenwoordiging
Wij bezorgen u in de loop van de maand april een formulier tot kandidaatstelling /
vertegenwoordiging dat door elke beroepsgroep, sector of organisatie moet ingediend worden bij het
veranderteam. Dit ten laatste op 8 mei 2019.
Op dit formulier zal de kandidaat moeten meegeven hoe de beslissing tot stand gekomen is en of er
voor de kandidatuur voldoende draagvlak is bij de collega’s.
Elke kandidaat kan zich slechts voor één cluster kandidaatstellen. Dit zal ook moeten aangeduid
worden op het formulier.
Clusteroverleg 22 mei 2019
Vervolgens komen de kandidaten en vertegenwoordigers van de vier clusters samen op het
clusteroverleg op woensdagavond 22 mei. Dit zal op één locatie plaatsvinden, maar in vier
verschillende zalen. Zo kunnen de vier clusters apart hun kandidaten van de voorlopige Zorgraad
bepalen.
Aan het einde van deze avond bekijkt de volledige groep of de verschillende evenwichten m.b.t. de
diversiteit binnen de Zorgraad gerespecteerd zijn.
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