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Maar eerst…

We zoeken een naam!

Suggesties?
Noteer ze en steek ze in de ideeënbus aan de inkom.
Het woord eerstelijnszone hoef je niet in de naam op te nemen.

We verzamelen alle ideeën en houden je op de hoogte.



Agenda kick-off 
eerstelijnszone Waregem-Anzegem-Avelgem-

Wielsbeke-Deerlijk-Spiere-Helkijn-Zwevegem

Inleiding
Hoe een eerstelijnszone vormen?

- Rol transitie-coaches

- 5 leidende vragen
- Communicatie

Aan de slag! Dwang en drang: waarom veranderen?
Aanpak en Timing ELZ regio Waregem

- Veranderteam en veranderforum



Inleiding

Hanne Vanraes, transitiecoach eerste 
lijn



Wat ging er aan vooraf?
16 februari 2017: Eerstelijnsconferentie

Beleidsvisie voor: 

De persoon met een zorgnood

De ondersteuning van de zorgaanbieders



Onze overkoepelende doelstelling



Reorganisatieprogramma

Op basis van de beleidsvisietekst werden 13 projecten 
geïdentificeerd:

1. Oprichting en vorming ELZ
2. Oprichting en vorming regionale zorgzones
3. Oprichting Vlaams Instituut eerste lijn (VIEL)
4. Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en zorgcapaciteit
5. Naar een digitale eerste lijn
6. Zorgcoördinatie en casemanagement
7. Geïntegreerd Breed Onthaal (reeds lopend proces)
8. Basisopleiding en permanente vorming
9. Kwaliteitsbeleid en Klachtenmanagement
10. Mantelzorg (Vlaams Mantelzorgplan, reeds lopend proces)
11. Zorggeletterdheid en patiëntenparticipatie
12. Platform Welzijn en Gezondheid (reeds lopend proces)
13. Communicatie over het reorganisatieprogramma



West-Vlaanderen



Vlaanderen



En nu?

Goedgekeurde eerstelijnszones kunnen starten. 
Ondersteuning:

Transitiecoaches
SEL/LMN medewerkers
Een budget voor werkingsmiddelen (12.000 euro voor 2018-
2019)

Goedkeuring onder voorbehoud: zones die aan hun grens
nog onbesliste gemeenten hebben, kunnen nog wijzigen.

Zones die nog niet zijn goedgekeurd of die nog geen
aanvraagdossier ingedienden => uiterlijke indieningsdatum 1 
mei 2018, daarna beslist de Vlaamse overheid.



Hoe een 
eerstelijnszone 
vormen?

Hanne Vanraes, transitiecoach eerste 
lijn



Het veranderproces, kan dat ook ... ?

Integraal?

Participatief?

Transparant?

Van concept 
naar detail?

Verantwoord
elijkheid en 

initiatief 
geven en 

stimuleren?

Goesting 
geven?



Rol Transitie-coaches 



Algemene opdrachten

Begeleiding van de vorming van de 
eerstelijnszones

aanreiken methodieken, ondersteunen 
zones, …

Informatiedoorstroming tussen 
overheid en lokale partners
Helicopterview over de ELZ’s



5 leidende vragen 



5 leidende vragen 



Veranderaanpak

Transparant, participatief, van grof naar fijn

Uitrol door veranderteam en veranderforum



Communicatie over 

de reorganisatie 

eerste lijn



Nieuwsbrief

https://www.zorg-en-gezondheid.be/nieuwbrief-eerstelijn

https://www.zorg-en-gezondheid.be/nieuwbrief-eerstelijn


Communicatieplatform

We werken aan een stramien van website die voor alle ELZ 
gebruikt kan worden



www.eerstelijnszones.be



Aan de slag! 
dwang en drang: 

waarom veranderen?

Methodiek door Lisa Thys, Eva 
Verhaegen en Tine Vermeersch 



Dwang en drang: 
waarom moet het anders?

Drie vragen bekijken vanuit een bepaalde blik:

Wat willen we versterken?

Wat willen we stoppen?

Wat willen we creëren?



Vier blikken
betrokken in de eerstelijnszone

Persoon met zorg en ondersteuningsnood 
Medewerkers in zorg en welzijn: professioneel & niet-

professioneel
WWOL-partners: wonen, werken, onderwijs en leven
Organisaties



Behouden/ 
Versterken

• Wat wil je blijven 
doen?

• Wat loopt er goed?

• Wat moeten we 
verder uitbouwen?

• Wat willen we beter 
maken?

Stoppen

• Waaraan verspil je 
nutteloze tijd en 
energie?

• Wat wil je in de 
toekomst niet meer 
doen?

Creëren

• Waar is er nood 
aan?

• Waar droom je 
van? 

• Wat bestaat er nog 
niet, maar is wel 
nodig?

+



Praktisch

• 12 groepen 
• 12 posters 

• Groep 1 start bij poster 1, groep 2 bij poster 2, …
• Doorschuifsysteem (zie kaartje) 

• Tijd
• 1e poster: 15 minuten 
• 2e, 3e en 4e poster: 10 minuten 



Spelregels

Stap 1: nadenken (3 à 5 minuten)
Schrijf individueel neer wat je wil versterken/stoppen/creëren
1 idee per post-it
Schijf minstens 1 idee per kleur (1ste poster)

Stap 2: uitwisseling (6 à 9 minuten)
Plak om de beurt een post-it en geef kort toelichting (max. 1 

minuut per persoon)
Vragen om verduidelijking mag, maar ga niet in discussie!

Stap 3: prioriteiten bepalen
Stickers plakken bij de ideeën die jij belangrijk vindt



Aanpak 
eerstelijnszone 
Waregem-Anzegem-Avelgem-

Wielsbeke-Deerlijk-Spiere-Helkijn-

Zwevegem



Visie eerstelijnszones Zuid-West-
Vlaanderen

Regionale samenwerking met lokale accenten

Expertise

Efficiëntie



Veranderteam en 
Veranderforum  



Veranderteam

▪ Veranderproces vastpakken 
▪ Brengen voorstellen en 

stimuleren initiatieven
▪ Werken in sprints, van grof 

naar fijn
▪ Structurele voorstellen en 

quick wins



Hoe pakken we dit aan in Zuid-
West-Vlaanderen?

Oproep naar deelname: personen werkzaam in de 
eerstelijnsgezondheids- of welzijnszorg

We vragen een duidelijk engagement: tijd en goesting om de 
verandering mee vorm te geven

Overleg 2 keer per maand



Hoe pakken we dit aan in Zuid-
West-Vlaanderen?

5 (lokale) deelnemers per zone vormen samen een regionaal 
veranderteam

Waar nodig: ad hoc subteams

Een regionale aanpak, met aandacht voor 
lokale noden!



Meewerken in ons veranderteam?

Vul het formulier in en steek het in de doos

OF vul het formulier in via deze link

OF mail uw kandidaatstelling naar aztp@lmn-zwv.be

GRAAG TEGEN 13 JUNI 2018

Het eerste overleg plannen we op 
22 juni 2018

https://docs.google.com/forms/d/1YmHeFRBqqnA2J06CbN8RRIQfDRW7IFbYisH1i48K__I/edit
mailto:aztp@lmn-zwv.be


Een breed veranderforum – het traject is 

van iedereen !

▪ Multidisciplinair en ruim 
samengesteld

▪ Stellen initiatieven voor
▪ Geven feedback over 

voorstellen



Hoe pakken we dit aan in Zuid-
West-Vlaanderen?

Iedereen is welkom

Overleg 4 keer per jaar

Discussie- en beslisplatform



Meewerken in ons 
veranderforum?

Vul het formulier in en steek het in de doos

OF vul het formulier in via deze link

OF mail uw kandidaatstelling naar aztp@lmn-zwv.be

GRAAG TEGEN 13 JUNI 2018

Wil je graag op de hoogte blijven? 
Laat je contactgegevens na

https://docs.google.com/forms/d/1lgWP5U9E14hV1U9Q81iycRKu84Tn_MjbcwNKr8TsWWg/edit
mailto:aztp@lmn-zwv.be


Welke vragen 
hebben jullie? 



Slot

Trees Vandeputte, OCMW Voorzitter –
Schepen Avelgem


