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Aanvraag tot erkenning als zorgraad

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn
Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL
T 02 553 36 48
eerstelijn@vlaanderen.be
www.zorg-en-gezondheid.be

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan de oprichter of gemandateerde van een organisatie een erkenning als zorgraad aanvragen.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Mail dit formulier uiterlijk op 31 december 2019 naar eerstelijn@vlaanderen.be.

Gegevens van de aanvrager
1 Vul de gegevens van de contactpersoon in.
De contactpersoon kan aan Zorg en Gezondheid een toelichting geven of aanvullende informatie bezorgen.
voor- en achternaam Michelle Roels (voorzitter: Bieke Uyttenhove)
telefoonnummer 0485/22.44.77
e-mailadres info@we40.be (voorzitter: Bieke.Uyttenhove@Familiehulp.be)
2 Vul de gegevens van de organisatie in.
naam Eerstelijnszone WE40 (ELZ WE40)
juridisch statuut Vzw in aanvraag
ondernemingsnummer 0738 . 755 . 661
straat en nummer Baron Ruzettelaan 7 bus 1 (voorlopig adres)
postnummer en gemeente 8310 Assebroek (voorlopig adres)
website www.we40.be
IBAN

Wordt nog aangevraagd

BIC
3 Zijn de statuten van de organisatie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd?
ja
nee. Hebt u de statuten ter publicatie in het Belgisch Staatsblad aangeboden?
Voeg de statuten of de ontwerpstatuten bij dit formulier.
ja
nee
4 In welke eerstelijnszone of welk werkgebied is de organisatie actief?
De eerstelijnszones zijn bepaald in artikel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en
subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de
organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.
ELZ WE40

5 Beschikt u over een beleidsplan met strategische invulling van de opdrachten voor de eerste twee werkingsjaren,
dus van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021?
ja. Voeg het beleidsplan bij dit formulier.
nee

Gegevens van de leden
6 Zijn alle eerstelijnszorgaanbieders in het werkgebied van de zorgraad uitgenodigd om lid te worden van de zorgraad
of om deel te nemen aan de initiatieven van de zorgraad?
ja. Omschrijf de manier waarop u te werk gegaan bent om hen uit te nodigen.
Alle eerstelijnzorgaanbieders worden uitgenodigd voor de veranderfora, zij werden uitgenodigd via mail.
Alle clusters werden uitgenodigd om lid te worden van de Algemene Vergadering. Dit werd toegelicht op een
veranderforum en zij werden uitgenodigd om zich via een link die hen toegestuurd werd, kenbaar te maken. Er
werd gevraagd om binnen de cluster en eventueel binnen de discipline afspraken te maken naar
vertegenwoordiging.
nee
7 Is elke eerstelijnszorgaanbieder die lid wou worden van de vzw toegelaten?
ja
nee. Waarom niet?

8 Vul de gegevens in van de leden van de vzw.
Artikel 12 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders bepaalt dat een zorgraad minstens bestaat uit
afgevaardigden van:
- de lokale besturen;
- de eerstelijnszorgaanbieders van verschillende disciplines, de woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, diensten
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en centra algemeen welzijnswerk;
- de verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag;
- de erkende verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.
Een afgevaardigde is een persoon die namens een lokaal bestuur, een organisatie of een beroepsgroep wordt
aangewezen om dat lokaal bestuur, die organisatie of die beroepsgroep te vertegenwoordigen in de zorgraad.
Rechtspersonen die ook andere rechtspersonen afvaardigen, moeten een vertegenwoordigingsmandaat voorleggen.
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid zijn van de vzw.
Als dat van toepassing is, kunt u verschillende namen opnemen in een grijs invulveld.
rechtspersonen die lid zijn van de vzw
naam van de rechtspersoon

voor- en achternaam van de vaste vertegenwoordiger

AZ Sint-Lucas Brugge

Nancy Kimpe

Bond Moyson (DMW)

Marieke Vanbelle

Familiehulp (gezinszorg)

Bieke Uyttenhove

WZN Spirit – Avondrust

Bruno Vandemoortel

Vzw De Kade

Veerle Vanthuyne

Lokaal Bestuur Zedelgem

Anja Bardyn
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VZW Organisatie Broeders

Ria Vanhoorne

KineKring Noord West Vlaanderen vzw Axxon Kik

Ronny Van Waetermeulen

VVT Verbond van Vlaamse Tandartsen

Dirk Barbier

Lokaal bestuur Jabbeke

Cathérine Vandewalle

Ergotherapie Vlaanderen

Joan Van Waeleghem

Zorg en Welzijn Zedelgem

Kurt Ryheul

Familiezorg WVL vzw

An Devriendt

CM

Jos Beuselinck

CAW

Kathy Renaudin

Vrijwilligerswerk in Solidariteit voor het Gezin

Karlien Louagie

Familiezorg – Kraamzorg De Wieg

Christa Deprouw

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw

Sofie De Ruyter

Ups en Downs (patiëntenvereniging)

Wilfried Danschotter
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rechtspersonen die lid zijn van de vzw en die ook door andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen afgevaardigd
worden
naam van de rechtspersoon

voor- en achternaam van de
vaste vertegenwoordiger

namen van de rechtspersonen of feitelijke
verenigingen die afgevaardigd worden

natuurlijke personen die lid zijn van de vzw en die ook afgevaardigde zijn
voor- en achternaam

beroepsgroepen of organisaties die de natuurlijke persoon
vertegenwoordigt

Peter Hoffman

HABO - huisartsenkring

Matthias Donckerwolcke

De Westvlaamse (apothekersvereniging)

Francky Debusschere

Erkende mantelzorgverenigingen

Kurt Boelens

Gemeente Oostkamp

Paul Storme

OCMW Jabbeke

Katelijne Coppejans

Ergotherapeut – WZZ Curando Oost

Peter Bouckaert

De Westvlaamse (apothekersvereniging)

Dirk Notte

Curando Oost

Sofie Hannon

CAW

Hilde Versteele

Gemeente Beernem

Laurens Debonne

Vereniging SPOOR

Petra Injon

Vroedvrouw, VBOV-kring Noord West Vlaanderen

Griet Depraetere

Belgische RETT Syndroom Vereniging vzw

natuurlijke personen die lid zijn van de vzw en die zichzelf vertegenwoordigen
voor- en achternaam

hoedanigheid

Annemie Van Reybrouck

Thuisverpleegkundige

Eva Debie

Diëtist

Arne Ruckebusch

Psycholoog

Jolien Vereenooghe

Vroedvrouw

Bruno Deketelaere

Tandarts

9 Toon aan dat voorzieningen en samenwerkingsverbanden van verschillende levensbeschouwelijke strekkingen in de
vzw vertegenwoordigd zijn.
Geef daarbij ook enkele voorbeelden van leden die vanuit verschillende levensbeschouwelijke visies hun zorgaanbod
vorm geven.
Verschillende levensbeschouwelijke strekkingen zijn vertegenwoordigd. Voorbeeld: zowel diensten gekoppeld aan de
Liberale Mutualiteit (liberale zuil), Familiehulp (christelijke zuil), Bond Moyson (socialistische zuil) zijn
vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er zowel zelfstandigen als organisaties vertegenwoordigd.
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Het aantal lokale besturen en eerstelijnszorgaanbieders in de organisatie
10 Vermeld het aantal lokale besturen en eerstelijnszorgaanbieders die vertegenwoordigd zijn in de organisatie.
In de zorgraad moet minstens twee derde van de lokale besturen en van de eerstelijnszorgaanbieders die de Vlaamse
Gemeenschap als voorziening of samenwerkingsverband heeft erkend in het werkgebied, vertegenwoordigd zijn. Het
lidmaatschap van de organisatie geldt als bewijs van vertegenwoordiging. Als die norm niet gehaald wordt, wordt aan
de lokale besturen en de zorgaanbieders die geen lid van de organisatie zijn, gevraagd of ze akkoord gaan met de
missie, de visie en het beleidsplan.
Een gemandateerde van die organisaties ondertekent een verklaring daarover. Voeg die eventuele verklaringen bij dit
formulier. Neem in de onderstaande tabel de volgende gegevens op:
- eerste kolom: het aantal lokale besturen en erkende eerstelijnszorgaanbieders en samenwerkingsverbanden dat in
het werkgebied actief is;
- tweede kolom: het aantal leden dat iedere groep naar de vzw afvaardigt;
- derde kolom: het aantal besturen of organisaties die zelf geen lid van de vzw zijn, maar die zich laten
vertegenwoordigen;
- vierde kolom: het aantal besturen en organisaties die geen lid van de vzw zijn en die zich niet laten
vertegenwoordigen, maar die wel akkoord gaan met de missie, de visie en het beleidsplan van de vzw. U hoeft deze
kolom alleen in te vullen als het aantal leden en vertegenwoordigers onvoldoende is om de tweederdenorm te halen;
- vijfde kolom: de som van kolom twee, drie en vier. Dat aantal moet minstens twee derde van het getal in de eerste
kolom zijn.
aantal in ELZ

aantal
leden vzw

geen lid, maar
vertegenwoordigd

aantal akkoord
met missie, visie
en beleidsplan
(indien nodig)

som leden,
vertegenwoordigers en akkoorden

lokale besturen

4

2

2

1

4

huisartsenkringen

3

0

1

2

2

diensten voor gezinszorg
en aanvullende thuiszorg

5

3

2

5

diensten voor
thuisverpleging

5

2

3

5

diensten voor logistieke
hulp

1

0

1

1

diensten oppashulp

3

2

2

3

lokale dienstencentra

3

1

2

3

diensten voor
gastopvang

0

diensten
maatschappelijk werk
van de ziekenfondsen

7

2

7

7

centra algemeen
welzijnswerk

1

1

woonzorgcentra

8

4

2

6

centra voor
dagverzorging

4

3

1

4

centra voor kortverblijf

5

3

1

4

groepen van
assistentiewoningen

9

4

3

7

centra voor
herstelverblijf

0

1
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Loon- en arbeidsvoorwaarden
11 Zullen in de vzw voor de personeelsleden minstens de loon- en arbeidsvoorwaarden van het paritair comité 331
toegepast worden?
ja
nee. Waarom niet?

Bij te voegen bewijsstukken
12 Voeg de volgende documenten bij dit formulier en kruis ze aan in de onderstaande aankruislijst.
de ontwerpstatuten, als ze nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn
het beleidsplan voor de eerste twee werkingsjaren
de vertegenwoordigingsmandaten van de rechtspersonen die een andere rechtspersoon afvaardigen
als dat van toepassing is: de verklaringen van de niet-leden die akkoord gaan met de missie, de visie en het
beleidsplan van de vzw

Ondertekening
13 Vul de onderstaande verklaring in.
De oprichter of de gemandateerde van de vzw moet dit formulier ondertekenen.

Hoe gaat het nu verder met deze aanvraag?
14 Het agentschap Zorg en Gezondheid beoordeelt uw aanvraag. U krijgt een bericht of de aanvraag ontvankelijk is
binnen dertig dagen nadat het agentschap uw aanvraag heeft ontvangen. U verneemt de beslissing over de erkenning
binnen dertig dagen nadat het agentschap een ontvankelijke aanvraag heeft ontvangen.
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