
Kick-off Eerstelijnszone 
Brugge op 1 lijn

25 april 2018

WELKOM!



Welkomstwoord

Mevr. Martine Matthys, schepen

 bevoegd voor bevolking, burgerlijke stand, 
seniorenparticipatie en personen met een beperking



Voortraject

Eerdere stappen

 Feb ’17: conferentie hervorming eerstelijn

 juli ’17: brede oproep vorming eerstelijnszones

 aug ’17: kerngroep van Brugse partners

 nov ‘17: startbijeenkomst Eerstelijnszone Brugge

 dec ’17:  indienen dossier Eerstelijnszone Brugge

 febr ‘18: goedkeuring dossier Eerstelijnszone Brugge



Context

Vlaamse bottom-up aanpak met beperkte 
bijkomende financiering

Kernteam (voorbereiding deze kick off) 

Bezorgdheden (startbijeenkomst 7.11.’17- kernteam) 

 Het louter over structuren en/of theorie te hebben 

 => duidelijke plaats voor de praktijk

 Passieve leden veranderteam

 => actieve rol verwachten van veranderteam

 Betrekken van burgers, mantelzorgers en professionals

 => participatieve werkvormen installeren 

Wachten op Vlaams wetgevend kader (1.1.2020?)



AGENDA

1. Verwelkoming en kennismaking

2. Transitiecoach 

3. Stand van zaken reorganisatie programma 
eerstelijn

4. Verandertraject: aanpak en aanbevelingen 
Vlaamse Overheid (en communicatie)

5. Voorstel aanpak verandertraject ELZ Brugge

6. Afkloppen voorstel van aanpak

7. DATA!

8. Netwerkmoment 



Transitiecoach
Eerstelijnszone Brugge



Transitiecoach 
Zohra Diouani

 Een van de 8 transitie-coaches

 ELZ Brugge als 1 van 9 zones

 Algemene opdrachten:
 Begeleiden van de vorming van de eerstelijnszones

 Informatiedoorstroming tussen overheid en lokale partners

 Helicopterview over de ELZ’s



WELKE 
ONDERSTEUNING 
MAG JE VAN ONS 
VERWACHTEN?

➢ Aanspreekpunt voor het veranderteam binnen de eerstelijnszone

➢Ondersteuning bij de organisatie van de kick-off van het 
transitietraject

➢Verduidelijken waarom en waartoe van de hervorming

➢Verduidelijken van de werkwijze (de 5 leidende vragen, 
veranderteam en veranderforum ...)

➢Ondersteunen en faciliteren van het transitieproces

➢Mee bewaken van de visie en het kader van de eerstelijnszone

➢Aanbrengen en aanleren van methodieken

➢Faciliteren van het uitwisselen van ervaringen over de 
eerstelijnszones heen

➢Verspreiden van belangrijke en nuttige informatie van en naar de 
overheid



Stand van zaken 
reorganisatie programma 

eerstelijn



• Samenwerkingsinitiatieven 

Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) 

• Geïntegreerde Diensten 

Thuisverzorging (GDT)

• Lokale Multidisciplinaire Netwerken 

(LMN)

• Logo’s

• Palliatieve netwerken en 

samenwerkingsverbanden

• MBE palliatieve verzorging

• Regionale expertisecentra dementie

• Overlegplatforms geestelijke 

gezondheid

• Eénlijn.be

• Expertisepunt Mantelzorg

• Samenwerkingsplatform ELGZVlaanderen | 
Vlaams Instituut 

voor de eerste lijn

Regionale zorgzone

Eerstelijnszone

Geïntegreerde
zorgverlening
in de eerste lijn



Geïntegreerde
zorgverlening
in de eerste lijn

11



Reorganisatie
programma: 

13 projecten

12

1. Oprichting en vorming ELZ

2. Oprichting en vorming regionale zorgzones

3. Oprichting Vlaams Instituut eerste lijn

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



Verandertraject
aanpak en aanbevelingen 

Vlaamse Overheid



Timing

2018 Agentschap Zorg en Gezondheid 14

 2017: afbakening van een wenselijke eerstelijnszone

 2018-2019: uitwerken van het plan van jullie ELZ

 2019: officiële erkenning ELZ en start uitvoering van 
het plan



FASE 1: 
Afbakening

2018 Agentschap Zorg en Gezondheid 15

➢ 55 aanvragen voor een eerstelijnszone ingediend.

➢ na evaluatie van ontvankelijkheids- en motivatiecriteria 53 zones 
weerhouden.

➢ 49 eerstelijnszones krijgen groen licht

➢ 12 hiervan grenzen aan een zone waarover geen consensus 
bestaat, of een gemeente die nog niet ingedeeld is, 

➢ 4 zones voorlopig on hold gezet omwille van het ontbreken van 
de consensus bij alle verplichte partners.

➢ provincie Antwerpen zijn een groot aantal gemeenten niet
ingedeeld in een eerstelijnszone. Verwachting: 7 zones

➢ We houden dus rekening met 60 eerstelijnszones in Vlaanderen.



West-Vlaanderen



Oost-Vlaanderen



Antwerpen



Limburg



Vlaams-Brabant



Afspraken

Goedgekeurde ELZ kunnen van start gaan. Voorziene
ondersteuning:

Transitiecoaches

SEL/LMN medewerkers (opleiding is voorzien)

Een budget voor werkingsmiddelen (12.000 euro)

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

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

Ingediende dossiers worden ASAP geëvalueerd/beslist



FASE 2: 
vastleggen kader
van jullie ELZ



Hoe maak je een
visie?

2018 Agentschap Zorg en Gezondheid 23

5 vragen als leidraad:



Model van 
aanpak

Kleine groep van trekkers (10-12) die interesse hebben in visievorming en 
tijd kunnen vrijmaken om de antwoorden op de vragen voor te bereiden  = 
VERANDERTEAM

Brede groep van mensen die mee willen beslissen maar niet de tijd hebben 
de vragen voor te bereiden  = VERANDERFORUM



Veranderteam

Medewerkers die veranderproces vastpakken en 
verandering mogelijk maken. 

Beslissen niet, brengen voorstellen en stimuleren 
initiatieven. 

Werken voorstellen uit rond de structurele 
bouwstenen en toetsen deze af met het forum. 

 Op basis van de feedback van het forum doen zij 
aanpassingen en werken zij de voorstellen verder uit. 

Werken in sprints, werken van grof naar fijn. 

Naast structurele voorstellen ook quick wins



Veranderteam -
tips

Ruime oproep

Realistische weergave aanhalen van taken-
overlegfrequentie

 Vraag: Wat is de gewenste vergaderfrequentie?

Groepsgrootte: 10 à 12 personen

Vaste samenstelling

Diverse vertegenwoordiging van werkveld 

Coördinatoren SEL-LMN zijn noodzakelijke leden

Zet intensief in op bepaalde doelgroepen te bereiken 
(bv. Mantelzorgers) 

Cliëntcentrale benadering

Werken met selectiecriteria

Duidelijke trekker(s)



Een breed 
veranderforum 
– het traject is van 
iedereen !

Ook aan (externe) 
belanghebbenden 

– Voldoende ruim

Geven feedback 

over voorstellen

Stellen initiatieven 
voor (en helpen ook 

uitvoeren)

Multidisciplinair –
50 - 70 

professionals/stakeholders
Uit ELZ



HOE WERKT 
HET FORUM?

Voorbereiding door het veranderteam

5-tal vergaderingen per jaar

Engagement van minstens 2 jaar

Algemene fora

Hebben beslissingsrecht 



TIPS 
veranderforum

 Zorg voor een grote gedragenheid en een diverse 
vertegenwoordiging

 Lanceer een ruime oproep: nodig alle partners in de ELZ uit.

 Stem de groepsgrootte af op de werking in je eerstelijnszone

 Deel informatie op voorhand zodat men zich kan voorbereiden.

 Werk in multidisciplinaire groepen.

 Organiseer netwerkmomenten.

 Zet intensief in op bepaalde doelgroepen om de bedoeling en 
meerwaarde duidelijk te maken.

 Hoe een aanwezigheidslijst bij.



Werkingsprincipe 

Principieel 

bezwaar => 

alternatief
Advies 

inwinnen bij 

veranderforum

Veranderteam: 

voorstellen 

uitwerken

Positief

advies

Advies met 

aanpassing

Veranderteam: 

initiatief 

herwerken

Implementatie 

verandering

HOE WERKT 
HET FORUM?



Werkgroepen

Nemen bepaalde

topics vast

(analyse, ontwerp,

Implementatie,...) zoals bvb 

systemen (informatiedeling, 

planning, dossieropvolging, 

...)



Hoe maak je 
een visie?

5 vragen als leidraad:



Communicatie over de 
reorganisatie eerste lijn



Doelstelling

Zorgen dat het brede veld (gezondheidszorg, welzijn, lokale 
besturen) goed geïnformeerd is over alle aspecten van het 
reorganisatieproces.

Nieuwsbrief, nieuwsflashes

Communicatieplatform ELZ

Wiki

Infosessies

Communicatie 
over de 
reorganisatie 
eerste lijn



Communicatie 
over de 
reorganisatie 
eerste lijn

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

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


Communicatieplatform

Communicatie 
over de 
reorganisatie 
eerste lijn

We werken aan een stramien van website die voor alle 
ELZ gebruikt kan worden (geïnspireerd op website 
LOGO’s)

Aanpak:

Beperkte werkgroep met LMN en SEL 
medewerkers werken voorstellen en concepten uit 
i.s.m. Communicatiedienst Agentschap Zorg & 
Gezondheid

Deze zullen een 2-tal keren worden afgetoetst met 
het brede veld

Tegen de zomer leveren we de website op



www.eerstelijnszones.be

Communicatie 
over de 
reorganisatie 
eerste lijn



Verandertraject
Eerstelijnszone Brugge

Algemeen



Timing

verandertraject
ELZ Brugge

VORMGEVING

V
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2018-
2019

April 
2019

ELZ Brugge is operationeel
-organisatiestructuur
-inhoudelijke focus
-praktische lokale werking

Verkenning 
huidige 

intersectorale 
samenwerking

UITVOERING

VERKENNING

Uitwerking 
doelstelling en 

organisatie ELZ 
Brugge

5 vra
g

e
n

 



PRINCIPES

 Participatief werken (vb. samenstelling veranderteam) 
 Brede oproep voor veranderteam 

 Samenstelling en opdracht veranderteam  finetunen met kandidaten 
veranderteam zelf

 Criteria en samenstelling veranderteam – afkloppen op forum

 Sterke waardering voor de praktijk
 Goeie bestaande praktijken als inspiratie en voorbeeld nemen 

 Op de interactiemomenten maximaal praktijkmedewerkers 
betrekken

 Bestaande netwerken waarderen

 Tijdens verandertraject reeds op zoek gaan naar concrete 
meerwaarde  en quick win

 Mandaat veranderteam= 1 werkjaar 

Principes

verandertraject
ELZ Brugge



VERANDERFORUM

VERANDERPRAKTIJK

VERANDER
TEAM

Actoren/rollen

verandertraject
ELZ Brugge

Draagvlak 
& 

GO/NOGO 

Ad hoc werkgroep 



Verandertraject
Eerstelijnszone Brugge

het veranderteam



VERANDERFORUM

VERANDERPRAKTIJK

VERANDER
TEAM

veranderteam

verandertraject
ELZ Brugge



 Max 12 personen in veranderteam

 Max 1 persoon per organisatie

 Max 1 persoon per ‘type’ partner (vb: gezinszorg)  => afspraak over 
vertegenwoordiging binnen ‘type’ partner (commie/terugkoppeling…)

 Minimaal 1 persoon per cluster aanwezig 
 belangrijk voor geïntegreerde zorg dat uit alle hoeken mensen in 

veranderteam zitten. De type partners ingedeeld in verschillende 
clusters

 Clusteroverzicht (7) 
1. Eerstelijnszorgberoepen (vb: huisarts, thuisverpleging, kine, tandarts, …)

2. Vertegenwoordigers patiënten/mantelzorgers

3. Geestelijke gezondheidszorg

4. Diensten en centra (vb. gezinszorg, lokale dienstencentra, MW 
ziekenfondsen, CAW, WZC, …) 

5. Lokale besturen (OCMW, Stad) 

6. WWOL: wonen, werken, onderwijs, leven  (sociaal 
huisvestingsmaatschappij - CLB  - VDAB … ) 

7. Netwerken (vb: bruggen voor jongeren / LMN / SEL / netwerktafel PET, 
Brugge Dialoogstad, huizen van het kind …) 

criteria

samenstelling 
veranderteam



Periode mei 2018 – april 2019

25-tal dagen of ongeveer 2,5 dagen per maand
 Voorbeeld van inhoud taak (minimaal)

 Voorbereiding, begeleiding en verwerking 5 interactieve 
sessies met veranderforum (1,5 d per sessie)

 Maandelijks overleg, voorbereiding en verwerking 
opdracht

 Klankbord veranderpraktijk

 Communicatie naar eigen achterban, naar zelfde type 
actoren, naar cluster, naar veranderforum, naar bevolking

Richtlijn 
(inschatting) 
tijdsbesteding

veranderteam



Fasen vastleggen veranderteam
1. Open oproep voor kandidaten (kick off + mail)

 mail naar: bert.desmet@ocmw-brugge.be

2. Kandidatuur indienen
 Indien 1 type partner - meerdere kandidaten : contact 

opnemen met kandidaten in overleg met transitiecoach

 Indien niet alle clusters vertegenwoordigd, actief op zoek 
naar kandidaten

3. Samenbrengen veranderteam om samen te beslissen 
verdeling over clusters
 Indien dit niet lukt veranderforum beslist of transitiecoach 

helpt bemiddelen

4. Veranderforum klopt samenstelling af

Praktisch

samenstelling 
veranderteam



Verandertraject
Eerstelijnszone Brugge

veranderpraktijk



VERANDERFORUM

VERANDERPRAKTIJK

VERANDER
TEAM

veranderpraktijk

verandertraject
ELZ Brugge



In een veranderpraktijk

… kan elke Brugse stakeholders in principe aan de slag 

… met wat hij/zij dé focus/dé manier van aanpak / dé 
verandering binnen de ELZ Brugge vindt.

Om zo samen “een geweldige stap richting de ideale eerstelijn in 
Brugge te zetten”. 

We vertrekken van wat bestaat en goed is, detecteren 
succesfactoren en gaan de uitdaging aan om de praktijk 
intensief uit te diepen! 

veranderpraktijk
algemeen

verandertraject
ELZ Brugge



 Een veranderpraktijk is 
 Een huidig samenwerkingsverband dat door de leden onder de 

loep wordt genomen  (SWOT) 
 Met een focus op meerwaarde voor Brugse inwoners / quick wins

/ output /inzichten - geen focus op overlegstructuur 

 De betrokken organisaties, professionals, mantelzorgers, … 
engageren zich om hun praktijk verder uit te diepen

 Een veranderpraktijk krijgt hierbij de steun van een lid van het 
veranderteam

 …..om zo …
 Goeie prakijken willen documenteren en mogelijk initiëren in 

andere contexten
 Goeie praktijken te versterken
 Quick wins realiseren 

veranderpraktijk
concreet

verandertraject
ELZ Brugge



Fasen kiezen (?) veranderpraktijken
1. Samen met trekkers van veranderpraktijken om 

 Aanpak te verfijnen (wat zijn randvoorwaarden 
veranderpraktijk)

 Selectie van veranderpraktijken (hoe en of gaan we 
selecteren – op basis van een ‘dossier / voorstel’)

2. Veranderforum klopt voorstel af en houdt open oproep 
voor kandidaten

3. Veranderteam gaat aan de slag met de kandidaturen

4. Veranderforum klopt selectie(?) veranderpraktijken af

Veranderpraktijk
Selectie?

verandertraject
ELZ Brugge



Verandertraject
Eerstelijnszone Brugge

het veranderforum



VERANDERFORUM

VERANDERPRAKTIJK

VERANDER
TEAM

Veranderforum

verandertraject
ELZ Brugge

Draagvlak 
& 

GO/NOGO 



(Cfr. Aanpak Vlaamse Overheid) 

Multidisciplinair (50 – 70)  professionals / 
stakeholders uit ELZ

Voorbereiding door het veranderteam

5-tal vergaderingen per jaar

Engagement van minstens 2 jaar

Algemene fora

Hebben beslissingsrecht 

veranderforum

verandertraject
ELZ Brugge



“AFKLOPPEN” 
VOORSTELLEN
Eerstelijnszone Brugge



VERANDERFORUM

VERANDERPRAKTIJK

VERANDER
TEAM

AFKLOPPEN
=> Actoren/rollen

verandertraject
ELZ Brugge

Draagvlak 
& 

GO/NOGO 

Ad hoc werkgroep 



 Max 12 personen in veranderteam

 Max 1 persoon per organisatie

 Max 1 persoon per ‘type’ partner (vb: gezinszorg)  => afspraak over 
vertegenwoordiging binnen ‘type’ partner (commie/terugkoppeling…)

 Minimaal 1 persoon per cluster aanwezig 
 belangrijk voor geïntegreerde zorg dat uit alle hoeken mensen in 

veranderteam zitten. De type partners ingedeeld in verschillende 
clusters

 Werken met 7 clusters
 Eerstelijnszorgberoepen (vb: huisarts, thuisverpleging, kine, tandarts, …)

 Vertegenwoordigers patiënten/mantelzorgers

 Geestelijke gezondheidszorg

 Diensten en centra (vb. gezinszorg, lokale dienstencentra, MW 
ziekenfondsen, CAW, WZC, …) 

 Lokale besturen (OCMW, Stad) 

 WWOL: wonen, werken, onderwijs, leven  (sociaal 
huisvestingsmaatschappij - CLB  - VDAB … ) 

 Netwerken (vb: bruggen voor jongeren / LMN / SEL / netwerktafel PET, 
Brugge Dialoogstad, huizen van het kind …) 

AFKLOPPEN:
=> criteria

samenstelling 
veranderteam

Richtsnoer! 
geen “harnas”



Brugge op 1 lijnAFKLOPPEN
=> naam

eerstelijnszone 
Brugge



vragen? 
Eerstelijnszone Brugge



DATA! 
Eerstelijnszone Brugge



DATA 

 Kandidaturen veranderteam (woe 23 mei)
 Vermeld best je naam en organisatie en de cluster waartoe je 

(organisatie) behoort.

 Bijeenkomst eerste veranderteam (donderdag 31 mei:10-13)
 Resultaat: voorstel samenstelling veranderteam

 Veranderforum (di 26 juni)
 Afkloppen samenstelling veranderteam 

 interactiemoment vraag 1 

 Tweede veranderteam (di 3 juli: 9:30 – 13)

(opstart veranderpraktijken – meer info volgt)

DATA!

verandertraject
ELZ Brugge



NETWERKMOMENT!
Eerstelijnszone Brugge



NETWERKMOMENT!
Eerstelijnszone Brugge

Wil je nog iets kwijt? 
Deel je jouw droom?

=> Deponeer een postkaart! 


