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EERSTELIJNSZONE
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Verwelkoming



Inleiding



Wat ging er vooraf?
16 februari 2017: Eerstelijnsconferentie

Beleidsvisie voor: 

De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood

De ondersteuning van de zorgaanbieders



Persoon met een zorg- en 
ondersteuningsnood

Persoon met een zorg- en ondersteuningsnood staat 
centraal

Meer aandacht voor de mantelzorger 

Belang van zorgteam, zorgcoördinatie en 
casemanagement

Buurtgerichte zorg

Digitalisering van zorgprocessen



Vereenvoudiging 
van structuren

• 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



Ondersteuning zorgaanbieders
Via 3 niveaus:

Eerstelijnszone
- 75.000 – 125.000
- 1 of meer gemeenten
- Zorgraad
- SEL, GDT en LMN

Regionale Zorgzone
- 400.000 inwoners
- Palliatie, preventie, dementie en geestelijke gezondheidszorg

Vlaams instituut voor de Eerste Lijn = VIEL



Vorming Eerstelijnszone
Verplichte partners

Openbare besturen: alle gemeentebesturen uit de zone

Beroepsbeoefenaars: huisartsen, thuisverpleegkundigen, 
kinesitherapeuten, tandartsen en apothekers

Geestelijke gezondheidzorg

Diensten of centra, indien aanwezig in de eerstelijnszone: 
GZ, diensten oppashulp, LDC, DMW ZF, CAW, WZC, Huizen 
van het Kind

Erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, 
indien aanwezig in de eerstelijnszone



Vorming Eerstelijnszone

Optionele partners

Andere kringen of vertegenwoordigers van mogelijk 
betrokken partners

CLB

Andere aanbieders

Algemeen: samenwerking tussen gezondheid en welzijn!



Stand van zaken

• 26/10: Overleg HIJW – Lokale besturen – SEL – LMN

• 15/11: Overleg lokale verplichte partners van Houthulst, Lo-Reninge 
en Diksmuide

• 30/11: Overleg met alle verplichte partners uit regio Veurne

• 26/12: Indiening dossier

• 13/03: Overleg andere ELZ-trekkers en transitiecoaches



ELZ Veurne

Aanvraagdossier is in onderling overleg opgemaakt en eind 
december bezorgd à het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Meer dan 60 engagementen ontvangen

Begin maart : beslissingsbrief – oplossing voor Diksmuide?

12 000 Euro werkingsmiddelen (penhouder is LMN CWV)
Richtlijnen ontvangen



Stand van zaken
Reorganisatie-
programma



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



Overzicht 
gevormde 
Eerstelijnszones



Verwerking van de 
aanvraagdossiers
➢ 55 aanvragen voor een eerstelijnszone ingediend.

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

➢ 50 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



En nu?

Goedgekeurde eerstelijnszones kunnen starten. 

Ondersteuning:
Transitiecoaches 
SEL/LMN medewerkers
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 die nog geen aanvraagdossier indienden 
=> uiterlijke indieningsdatum 1 mei 2018, daarna beslist de Vlaamse overheid.



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

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



Rol Transitie-
coaches 

Reorganisatie eerstelijnszorg 



Algemene opdrachten

Begeleiding van de vorming van de 
eerstelijnszones

aanreiken methodieken, ondersteunen 
zones, …

Informatiedoorstroming tussen 
overheid en lokale partners

Helicopterview over de ELZ’s



Inzichten 
pilootprojecten 

Reorganisatie eerstelijnszorg 



Het veranderproces, kan dat ook ... ?

Integraal?

Participatief?

Transparant?
Van concept 
naar detail?

Verantwoord
elijkheid en 

initiatief 
geven en 

stimuleren?

Goesting 
geven?



Toelichting traject

Door Flanders Synergy ontwikkelde veranderaanpak
brede betrokkenheid van alle belanghebbenden, zowel 
van de interne medewerkers als externe partners 
een gezwinde snelheid van verandering
het stap voor stap verder concretiseren binnen grote 
contouren 
veranderteam (kern) en veranderforum (schil)



5 leidende vragen 



5 leidende vragen 



Vraag 1: Waarom moeten wij iets gaan 
veranderen? (Dwang en drang)

Waarom moeten we veranderen 

Waarom deze vraag?
• Aftoetsen wat er leeft in de Eerstelijnszone.
• Duidelijke argumenten hebben om de veranderingen te motiveren.

De eerstelijnszone zal niet (meteen) al deze aspecten creëren. Tijdens 
de verdere uitwerking zal duidelijk moeten worden op welk niveau deze 
aspecten aangepakt moeten worden en welke prioritair opgenomen 
moeten worden binnen de regio. 



Vraag 2: Waarom bestaan wij als 
eerstelijnszone ?

Waarom deze vraag?

• Hoe omschrijven wij het betekenisvolle werk dat wij doen?
• Wat is onze opdracht als ELZ? Wat is onze bestaansreden? 
• Wat zou men missen mochten wij er niet zijn?
• Wat willen wij als eerstelijnszone gerealiseerd zien? Wat is de finaliteit 

die wij betrachten?



Vraag 3: Waarvoor 
staan wij als eerstelijnszone?

Waarom deze vraag?

• Waaraan herkennen we een zorg- en welzijnsprofessional binnen onze 
ELZ – waar mag die niet tegen zondigen ?

• Welke kernwaarden onderschrijven wij als ELZ waarnaar we willen 
streven?



Vraag 4: Welke kernopdrachten (processen 
met een finaliteit) moeten wij 
georganiseerd krijgen?

Waarom deze vraag?

• Belangengroepen binnen ELZ hebben elk hun eigen vragen/noden: 
welke soorten krijgen wij?

• Vanuit deze groepen en hun zorg- en ondersteuningsnoden kunnen 
we in een latere stap ons de vraag stellen: ‘Wat moeten we als zone 
doen? Hoe dit invullen?’



Vraag 5: Vanuit welke leidende principes 
zien wij iedereen binnen onze 
eerstelijnszone samenwerken?

Deze omschrijven wat wij belangrijk vinden op het vlak van

• Structuur (macro/micro)
• Leiderschap
• Teams
• Medewerkers
• Cultuur
• Systemen

Het is de kijk van ons ELZ op de manier waarop we ons allemaal 
zien samenwerken



Veranderforum 
en Veranderteam  



Veranderteam

Helpt ons om initiatieven te 
nemen om aan de bouwstenen 

te werken

Doet zelf voorstellen voor 
de structurele 

bouwstenen, legt deze 
voor in een breed forum. 

Verzamelt feedback en 
verbetert.Ondersteunt 

initiatieven en zorgt 
voor de toets ervan

Multidisciplinair –
10/12 professionals
Los van organisatie



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.



Samenstelling veranderteam
10 à 12 enthousiaste personen die helder communiceren en 

graag in team werken
Personen die ruimer denken dan eigen discipline en in 

functie van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood
Werken vanuit gedeeld maatschappelijk belang

Regiospreiding
Evenwicht tussen publiek-private sector 
Evenwicht tussen welzijn-zorg 
Evenwicht tussen personen met overkoepelende kijk en 
veldwerkers 
Verscheidenheid in deskundigheid en expertise



Veranderteam - praktijk

Tussen bijeenkomsten veranderfora in: 
Voorstellen uitwerken
Verfijnen van initiatieven
Voorbereiden veranderforum
Verwerking van feedback veranderforum

Wanneer, waar? 
Samen te bepalen.



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 



Principieel 

bezwaar => 

alternatief

Werkingsprincipe 

Advies 
inwinnen bij 

belang-
hebbenden

Initiatief nemen 
en uitwerken

Positief
advies

Advies met 
aanpassing

Initiatief 
herwerken

Implementatie 
verandering



Ad hoc 
werkgroepen

Nemen bepaalde

topics vast

(analyse, ontwerp,

Implementatie,...) zoals bvb 

systemen (informatiedeling, 

planning, dossieropvolging, 

...)



Wie betrekken in 
de ELZ? 

Persoon met zorg en ondersteuningsnood (PZON)
uitdaging

Partners in zorg en welzijn: professioneel & niet-
professioneel

Aandacht betrekken mantelzorg en vrijwilligers
WWOL-partners: wonen, werken, onderwijs en leven
Overheid (lokaal, regionaal, federaal, Europees, WHO)



OPROEP VERANDERTEAM

Wil je mee
de eerstelijnszone vorm geven en initiatieven uitwerken?
Nadenken over hoe we zorg en welzijn organiseren 
waarbij de persoon met zorg- en ondersteuningsnood 
centraal staat? 
Collega’s warm maken om dit samen binnen de 
eerstelijnszone waar te maken? 



Volgende stappen

Meewerken in het veranderteam?
Laat iets weten via info@lmn-cwv.be voor 15/06
Formulier in de doos 

• Eerste overleg veranderteam gepland: 
6/07/2018 12u-14u30
Erna gezamenlijke datumbepaling

➢ NAAM: we zijn nog op zoek naar een naam (max 16 lettertekens)
→ voorstellen welkom in de doos!

mailto:info@lmn-cwv.be


Welke vragen 
hebben jullie? 



Aan de slag!
20 minuten actief 
nadenken! 



Waarom moeten wij iets gaan 
veranderen? (Dwang en drang)

Waarom deze vraag?
• Aftoetsen wat er leeft in de Eerstelijnszone.
• Duidelijke argumenten hebben om de veranderingen te 

motiveren.
De eerstelijnszone zal niet (meteen) al deze aspecten creëren. 
Tijdens de verdere uitwerking zal duidelijk moeten worden 
op welk niveau deze aspecten aangepakt moeten worden en 
welke prioritair opgenomen moeten worden binnen de regio. 

VRAAG 1 



Eerstelijnszone

Versterken

Creëren Stoppen





Aanpak

vanuit perspectief persoon in de eerstelijnszone
vanuit perspectief medewerkers in de zorg : professioneel en 
niet-professioneel

→ heb oog voor beide perspectieven



Doe kort een kennismakingsrondje
plenaire terugkoppeling 2 belangrijkste punten



Afsluit

gezondheid en 
beetje 
(net)werken


