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Principes voorlopige zorgraad ELZ Regio Menen, Regio Kortrijk en Regio Waregem 

 

Inleiding: 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. 

Overgang voorlopige Zorgraad naar 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 voorlopige Zorgraad ingediend worden. De 

voorlopige Zorgraad vloeit vanaf de erkenning (2020) dan over in de definitieve Zorgraad. 
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Richtlijnen en procedure vanuit de Vlaamse Overheid voor de samenstelling van voorlopige Zorgraden van de 

eerstelijnszones 
 

 

De Richtlijnen en procedure vanuit de Vlaamse Overheid voor de samenstelling van voorlopige Zorgraden van 

de eerstelijnszones zijn online terug te vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Deze algemene principes zijn de uitgangspunten bij de verdere invulling van de voorlopige Zorgraad en 

onderliggende clusters. 

• Evenwaardigheidsprincipe: de vier ‘clusters’ (lokale besturen, gezondheid, welzijn en 

vertegenwoordigers van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag) zijn op een evenwaardige 

manier vertegenwoordigd. Dit impliceert dat alle clusters, hoewel het aantal zetels kan variëren van 2 

tot 6, even belangrijk zijn en akkoord gaan met alle beslissingen van de zorgraad. Door te werken met 

clusters, is er een voorafgaandelijk overleg nodig met de andere partners in de cluster om ervoor te 

zorgen dat de standpunten correct worden vertolkt, dat er afspraken zijn over hoe terugkoppelingen 

gebeuren, enz. Door te werken met clusters willen we een nieuwe logica en cultuur in functie van 

geïntegreerde en integrale zorg installeren. 

 

• Vrije keuze van de afgevaardigden: de clusters bespreken onderling (bv. tussen vertegenwoordigers 

van kringen, verenigingen, samenwerkingsplatformen, …) wie ze afvaardigen naar de voorlopige 

Zorgraad.  

 

• Diversiteit: de samenstelling van de voorlopige Zorgraad moet voldoende pluralistisch en divers zijn, 

op verschillende vlakken: uiteraard leeftijd en gender, maar ook op het vlak van achtergrond, 

(ervaring)kennis, lokaliteit, … 

 

• Evenwicht tussen centrumsteden en kleine gemeenten: voor wat betreft de afvaardiging vanuit 

lokale besturen dient er een evenwicht te zijn tussen de vertegenwoordiging van de grotere 

gemeenten/centrumstad in de eerstelijnszone en de kleinere gemeenten. 

 

• Het belang van de eerstelijnszone primeert: de leden van de voorlopige Zorgraad engageren zich om 

deel te nemen aan de voorlopige Zorgraad vanuit het streven het collectieve belang van de bevolking 

van de eerstelijnszone te dienen, uitgeschreven in de missie, en dus niet het individuele belang van de 

eigen beroepsgroep of sector. 

 

  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/richtlijnen-en-procedure-voor-de-samenstelling-van-voorlopige-zorgraden-van-de-eerstelijnszones
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• Hanteerbare groepsgrootte: een voorlopige Zorgraad heeft een hanteerbare groepsgrootte die 

productieve en efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten mogelijk maakt. We schuiven hierbij een 

maximaal aantal van 25 leden naar voor. 

 

Cluster Lokale besturen • Lokale besturen 

• Huizen van het Kind 

min. 4 – max. 6 1 

 

Cluster Gezondheidszorg • Huisartsen 

• Thuisverpleegkundigen 

• Kinesitherapeuten 

• Tandartsen 

• Apothekers 

• Podologen 

• Vroedvrouwen 

• Ergotherapeuten 

• Diëtisten  

Eerstelijns geestelijke gezondheid: 

• Klinisch psychologen 

• ELP 

• Partners in functie 1 en artikel 
107 

min. 4 – max. 6 1 

 

Cluster Welzijn • Woonzorgcentra 

• Diensten gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg  

• Lokale dienstencentra 

• Diensten maatschappelijk werk 
van de ziekenfondsen 

• Centra voor algemeen 
welzijnswerk 

• Sociale dienst van de openbare 
centra voor maatschappelijk werk 

min. 4 – max. 6 1 

 

Persoon met een zorg- en 
ondersteuningsvraag 

• verenigingen van gebruikers 
(personen met een zorg- en 
ondersteuningsnood) en 
mantelzorgers 

• vrijwilligers waaronder de 
diensten oppashulp, … 

min. 2 – max. 3 1 

 

Optioneel  max. 4 1 

Totaal  Max. 25 1 

 

 

 

 

                                                           
(1 Het minimum en maximum aantal vertegenwoordigers per cluster is overgenomen uit het ontwerpbesluit tot 
erkenning en subsidiëring van de zorgraden van de Vlaamse Regering 

https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/090135578027516f
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/090135578027516f


4 
 

• Lokale besturen zetelen in de voorlopige Zorgraad vanuit hun regiefunctie zoals bepaald in het 

decreet lokaal sociaal beleid. Dit betekent dat het lokaal bestuur zetelt als lokaal bestuur, als regisseur 

van het lokaal sociaal beleid.  De openbare zorgvoorzieningen kunnen net zoals de private 

voorzieningen zetelen als vertegenwoordiger voor de woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, 

lokale dienstencentra, … via de cluster welzijn.  

 

De vertegenwoordiging vanuit de lokale besturen is een autonome beslissing van de lokale besturen. 

Dit kan zowel een ambtenaar of een mandataris zijn. Het verdient aanbeveling dat lokale besturen in 

hun vertegenwoordiging ook rekening houden met een breed perspectief op lokaal sociaal beleid 

zodat linken kunnen gelegd worden naar andere levensdomeinen naast welzijn en gezondheid zoals 

wonen, werken, onderwijs, vrije tijd. 

 

• Zelfstandige zorgverstrekkers: bij de samenstelling wordt een voldoende sterke vertegenwoordiging 

van zelfstandige zorgverstrekkers gegarandeerd. 

 

• Plaats voor optionele partners: elke voorlopige zorgraad kan daarnaast maximum 4 zetels voorzien 

voor ‘optionele partners’. De voorlopige zorgraden krijgen de vrijheid om die zetels in te vullen.  

 

• Optionele partners zijn geen open stoelen: De Vlaamse overheid zal niet bepalen hoe de cluster 

‘optionele partners’ moet/mag ingevuld worden. In de logische veronderstelling dat de zorgraad de 

Raad van Bestuur van de vzw Zorgraad vormt, dan kunnen de optionele partners geen open stoelen 

zijn die constant wisselen (statuten, Staatsblad, …). Een zorgraad die nood heeft aan specifieke en 

tijdelijke expertise kan altijd experten uitnodigen die niet zetelen in de zorgraad. Deze personen 

hebben een adviserende rol binnen de (voorlopige) Zorgraad en zijn niet stemgerechtigd. 

 

• Gedragenheid: de samenstelling van de voorlopige Zorgraad moet binnen de eerstelijnszone breed 

gedragen zijn. Dit impliceert dat de overgrote meerderheid van de verplichte partners akkoord gaat 

met de samenstelling van de voorlopige Zorgraad 

 

• Voorzitter en andere functies: de voorzitter wordt verkozen tijdens de platformvergadering; de 

voorzitter is bij voorkeur een persoon met voldoende ervaring in de dagelijkse zorgpraktijk in de 

eerstelijnszone. Daarnaast kunnen de leden van de voorlopige zorgraad uiteraard ook andere functies, 

zoals secretaris, financieel verantwoordelijke, … verkiezen. 

 

• Noodzakelijke competenties vereist: samen beschikken de leden van de voorlopige Zorgraad over een 

aantal noodzakelijke competenties voor het aansturen van de eerstelijnszone, op het vlak van de 

organisatie van welzijns- en zorgprocessen, maar ook m.b.t. financiële aspecten, bestuurlijke 

organisatie, management en juridische aspecten. 

 

• Inhoud bepalen: het is aan de voorlopige Zorgraad om, binnen het kader dat door de Vlaamse 

overheid wordt bepaald, inhoudelijke werkterreinen af te bakenen, doelstellingen te formuleren en 

actieplannen te bespreken, goed te keuren en te monitoren. 

 

• Besluitvorming: zorgraden beslissen zoveel als mogelijk bij consensus. Als dit niet mogelijk blijkt, is het 

aan te raden de beslissing uit te stellen om tijd te creëren om nieuwe mogelijkheden of pistes te 

verkennen. In alle geval is een meerderheid vanuit elke cluster (lokale besturen, gezondheid, welzijn, 

vertegenwoordigers van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag) nodig voor rechtsgeldige 

beslissingen. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor statuten en  ‘huishoudelijk reglement’, met 

aandacht voor beslissingsprocedures, dat eerstelijnszones dan aan hun specifieke situatie kunnen 

aanpassen. 
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Principes (voorlopige) zorgraad ELZ Regio Menen, Regio Kortrijk en Regio Waregem 

 

 

Transitiefase: 

• De voorlopige zorgraad heeft dezelfde samenstelling als de definitieve zorgraad. 

• De (voorlopige) zorgraad kan rekenen op de ondersteuning van het veranderteam op vraag, 

vrijblijvend en zo lang het wenst, tot uiterlijk eind december 2019.  Het veranderteam engageert zich 

om maximaal tot december 2019 in de huidige vorm verder te werken. 

De (voorlopige) zorgraad is samengesteld wanneer het veranderforum deze goedkeurt en kan aan de 

slag om het erkenningsdossier in te dienen.  

Werkingsprincipes: 

1. Groepsgrootte (voorlopige) zorgraad 

• De diversiteit en geografische spreiding van vertegenwoordigers binnen de cluster is prioritair. 

• De (voorlopige) zorgraad heeft maximaal 25 leden: de clusters kunnen voor hun 

vertegenwoordiging het maximale aantal zetels gebruiken.  

• Optionele partners worden gezien als een cluster waarbij dezelfde principes als voor de andere 

clusters gelden.  

De optionele partners kunnen zich kandidaat stellen indien zij: 

o Eerstelijnszorgaanbieder zijn 

o Nog niet vertegenwoordigd zijn binnen de clusters 

o Bijkomende expertise geven 

• Leden van een bepaalde cluster moeten spreken voor alle partners binnen de cluster (= 

clusterdenken). 

• Alle clusters zijn evenwaardig, ongeacht het aantal zetels van de cluster, en ook binnen de clusters 

is elke partner evenwaardig. De voorzitter helpt dit mee te bewaken. 

• Er is een brede gedragenheid – door de overgrote meerderheid van de actoren - voor de 

samenstelling van de (voorlopige) zorgraad. De leden van de (voorlopige) zorgraad zijn gedragen 

door de cluster waartoe zij behoren.  

 

2. Plaatsvervanger 

• De clusters bepalen wie en hoeveel plaatsvervangers er zijn en hoe er gecommuniceerd wordt. Dit 

wordt teruggekoppeld naar de (voorlopige) zorgraad. Plaatsvervangers zijn vast en gebriefd per 

cluster om de continuïteit te garanderen. 

 

3. Dynamiek cluster 

• De leden van de (voorlopige) zorgraad hebben de verantwoordelijkheid om binnen hun eigen 

cluster de achterban te informeren en zijn binnen hun eigen cluster het aanspreekpunt voor de 

achterban. Er bestaat een duidelijk communicatieplan (om te informeren en te betrekken). Er 

wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de huidige overlegstructuren. De (voorlopige) 

zorgraad volgt dit op en evalueert dit. 
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Organisatie: 

1. Organisatievorm 

• Het bundelen van de krachten op niveau van de verschillende eerstelijnszones is belangrijk. Dit 

wordt vastgelegd in een samenwerkingscharter. Bij goedkeuring van de voorlopige zorgraden 

wordt het samenwerkingscharter ondertekend op het veranderforum. Vanuit het regiobelang 

wordt er minstens 2x/jaar met een delegatie uit de verschillende voorlopige zorgraden 

samengekomen. De autonomie ligt bij de verschillende zorgraden. 

• De Algemene Vergadering komt minstens 1x/jaar samen en wordt opengesteld voor 

geïnteresseerden. Zo functioneert de algemene vergadering ook als breed overlegforum. De 

geïnteresseerden hebben geen stemrecht. 

• Tijdens de oprichtingsfase komt de (voorlopige) zorgraad maandelijks samen. 

• Er wordt gewerkt met verschillende functies: 

o Voorzitter 

o Ondervoorzitter 

o Secretaris 

o Penningmeester 

Bij voorkeur divers samengesteld met afvaardiging uit verschillende clusters 

• Een voorzitter heeft volgende competenties: 

o Beheerst vergadertechnieken: de voorzitter activeert de (voorlopige) zorgraad tijdens de 

vergadering 

o Werkt verbindend 

o Is neutraal: de voorzitter neemt een dubbele rol op 

o Heeft kennis van de sociale kaart 

o Kan enthousiasmeren 

De voorzitter wordt uit de reeds gevormde (voorlopige) zorgraad naar voor geschoven en 

goedgekeurd op het veranderforum in het najaar 2019. 

• Er wordt gewerkt met een Dagelijks Bestuur bestaande uit minstens 3 en maximum 5 leden, bij 

voorkeur afgevaardigd uit verschillende clusters. 

• De (voorlopige) zorgraad kan (ad hoc) werkgroepen opstarten om de acties verder uit te werken. 

 

Ledenengagement 

• Een mandaat loopt 3 jaar en kan maximum 3 keer verlengd worden. Het is de 

verantwoordelijkheid van de cluster om goede vertegenwoordiging te voorzien. Er wordt 

geëvalueerd vanuit de cluster. 

 

 


