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Richtlijnen zorgraad WE40 
 

Zorgraad - Forum 
 
De eerstelijnszone zal een vzw zijn. Dit wil o.a. zeggen dat er een raad van bestuur en een algemene vergadering 
nodig zal zijn. De zorgraad zal als raad van bestuur fungeren, het forum als algemene vergadering.  
 

 
 

Zorgraad 

Wanneer Eerstelijnszones in 2020 effectief erkend zullen worden, zal een definitieve zorgraad moeten 
samengesteld worden. In functie van het opstellen van een erkenningsdossier tegen eind 2019, vraagt de 
overheid dat een voorlopige zorgraad zou worden samengesteld.   
 

Forum 

Het forum kan als algemene vergadering verder gezet worden.  

Net zoals een veranderforum zich verhoudt tot een veranderteam zien we een forum van de eerstelijnszone zich 
verhouden tot de voorlopige zorgraad. 

In zekere zin “is” het forum de eerstelijnszone, het is het kloppend hart van de ELZ, het orgaan met de meest 
maximale vertegenwoordiging, waar elke partner welkom is.  

Het is het orgaan waar afgetoetst wordt, feedback wordt gegeven en waarin voorstellen tot stand komen en 
inhoudelijke prioriteiten bepaald zullen worden. 
 
In tegenstelling tot de samenstelling van de voorlopige zorgraad, hoeft het forum niet te bestaan uit vaste leden 
en/of een vooraf bepaald aantal leden.  Beroepsgroepen, organisaties… kunnen er zelf voor opteren om één of 
meerdere medewerkers af te vaardigen naar het forum.  Voorwaarde tot deelname is wel dat men partner 
is/wordt van de eerstelijnszone, wat impliceert dat men de basisprincipes van de eerstelijnszone, zoals 
uitgewerkt in de antwoorden op de vijf basisvragen, onderschrijft. 
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Prioritaire doelstellingen voor de zorgraad  

(letterlijk overgenomen uit de Vlaamse richtlijnen) 
 

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 structuur 
die in de gezondheidszorg beter gekend is als de “kringen”.   

 
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. 
 

Zoals bepaald in art. 2 §1 2° van datzelfde besluit van de Vlaamse Regering werken de initiatiefnemers ook aan 
“Het volgens de richtlijnen oprichten en samenstellen van voorlopige zorgraden met een diverse en 
pluralistische samenstelling met het oog op het indienen van een formeel erkenningsdossier tegen 31/12/2019”. 
 

Algemene principes voorlopige zorgraad ELZ WE40 
 
Alvorens een voorstel rond de samenstelling van een voorlopige zorgraad uit te werken werden een aantal 
algemene principes uitgewerkt.  Deze algemene principes zijn de uitgangspunten bij de verdere invulling van de 
zorgraad en onderliggende clusters. 

 

• De samenstelling van de zorgraad moet kunnen inspelen op evoluties binnen het lokale zorglandschap. 

• De zorgraad merkt specifieke problematieken op binnen ELZ WE40 en gaat ermee aan de slag. Dit 
bepaalt welke specifieke expertises men wil meenemen. 

• Evenwaardigheidsprincipe: elke cluster heeft een gelijke stem (clusterdenken). Door dit 
evenwaardigheidsprincipe hoeft niet elke cluster evenveel leden te tellen. Binnen de clusters is elke 
partner evenwaardig. Elk voorstel, elk concept, elke beslissing… zal immers moeten gedragen zijn door 
elke cluster en niet door een meerderheid van leden (los van de clusters) wil men ook de gedragenheid 
binnen het geheel van de ELZ waarborgen. 

• Het oprichten van de zorgraad is een actief proces. Een aantal zaken zijn nu nog niet gekend. 
Bedenkingen en bezorgdheden worden meegenomen, maar kunnen soms pas later opgenomen 
worden. 
Zo zijn een aantal zaken af te spreken door de toekomstige leden van de voorlopige zorgraad zelf: 
vergadermoment, vergaderfrequentie, vergoeding... Als we een inschatting moeten maken, rekenen we 
er toch op dat een tiental vergaderingen per jaar realistisch is, afhankelijk van de fase waarin de 
zorgraad zich bevindt. Per vergadering is er uiteraard ook voorbereiding en opvolging nodig.  

• Elke cluster kan en mag een eigen specifieke dynamiek bezitten. 
De gemandateerden in de zorgraad houden contact met de achterban (leden van hun cluster).  
Elke cluster bouwt zijn eigen achterliggende communicatie/overleg uit.  

• De leden van de zorgraad zijn gedragen door de cluster waartoe zij behoren. 
Alle partners die toegetreden zijn tot onze ELZ kunnen en mogen zich uitspreken over de afvaardiging 
binnen de zorgraad vanuit hun cluster.   
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• De zorgraad streeft naar een samenwerkingsmodel waar overgaan tot stemming kan vermeden worden 
(samen een gemeenschappelijk doel nastreven). Verfijning van afspraken m.b.t. stemprocedure wordt 
opgenomen bij het uitwerken van een Huishoudelijk Reglement. 

• Eigen functie en organisatie kunnen overstijgen. 
De leden van de voorlopige zorgraad engageren zich om het collectieve belang van de eerstelijnszone 
te dienen, uitgeschreven in de missie van de eerstelijnszone, en dus niet het individuele belang van de 
eigen beroepsgroep of sector. 

• Specifieke doelgroepen en inhoudelijke thema’s worden bewaakt over het geheel van de voorlopige 
zorgraad en niet per cluster of per lid.  
Bijvoorbeeld specifieke aandacht voor personen met dementie, geestelijke gezondheidszorg, personen 
met een beperking, preventie, kansarmoede, zorgend vrijwilligerswerk, preventie...  
Deze doelgroepen, thema’s… verdienen absoluut de nodige aandacht binnen de werking van de 
zorgraad, maar kunnen niet allemaal vertaald worden in een specifieke vertegenwoordiger binnen de 
zorgraad.  De opvolging van deze prioritaire doelgroepen, thema’s… zullen daarom in het geheel van de 
werking geborgd moeten worden.   
  

De clusters binnen de voorlopige zorgraad van ELZ WE40 
 

  Zetels 

Cluster Lokale besturen lokale besturen vanuit hun regierol zoals gedefinieerd in het 
decreet lokaal sociaal beleid; Huizen van het Kind 

Min. 4 – max. 6 

Cluster 
Gezondheidszorg  

medische en paramedische beroepen zijnde huisartsen, 
thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, 
apothekers, podologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten en 
diëtisten 
Eerstelijns geestelijke gezondheid: de klinisch psychologen, de 
eerstelijnspsychologische functies en de partners actief in de 
functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en 
activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke 
gezondheid kinderen en jongeren 

Min. 4 – max. 6 

Cluster Welzijn de woonzorgcentra, de diensten gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg, de lokale dienstencentra, de diensten 
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor 
algemeen welzijnswerk en de sociale dienst van de openbare 
centra voor maatschappelijk werk 

Min. 4 – max. 6 

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 

Optioneel  Maximum 4 

TOTAAL  MAXIMUM 25 
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1. Cluster Lokale Besturen 

 

• Expertise en vaardigheden : Bijdrage vanuit WWOL (wonen-werken-onderwijs-leven) met 
specifieke aandacht voor Huis van het Kind. Deze cluster omvat een breed perspectief van alle 
levensdomeinen. 

• Vlaamse richtlijn : min. 4 – max. 6 vertegenwoordigers en betrokkenheid vanuit hun regierol 
zoals gedefinieerd in het decreet lokaal sociaal beleid. 

• Vertegenwoordigers binnen deze cluster kunnen zowel vanuit administratie komen, als dat het 
gemandateerden kunnen zijn.  Prioritair uitgangspunt is dat het mensen zijn die het juiste 
mandaat hebben en die ruimte hebben om een actieve rol op te nemen in deze Zorgraad. 
 

2. Cluster Gezondheidszorg 

 

• Expertise en vaardigheden : Bijdrage vanuit medisch en paramedisch aanbod. Deze cluster 
omvat een breed perspectief van alle levensdomeinen. 

• Vlaamse richtlijn : min. 4 – max. 6  vertegenwoordigers uit de groep medische en paramedische 
beroepen zijnde huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, 
apothekers, podologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten en diëtisten, de eerstelijns 
geestelijke gezondheidszorg : de klinisch psychologen, de eerstelijnspsychologische functies en 
de partners actief in functie 1 van de netwerken voor volwassenen art. 107 en 
activeringsprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren. 

 

3. Cluster Welzijn 

 

• Expertise en vaardigheden : Bijdrage vanuit WWOL en binnen breed perspectief van alle 
levensdomeinen. 

• Vlaamse richtlijn : min. 4 – max. 6  vertegenwoordigers uit de groep woonzorgcentra, diensten 
gezinszorg en aanvullende thuiszorg, lokale dienstencentra, diensten maatschappelijk werk 
van de ziekenfondsen, centra voor algemeen welzijnswerk en de sociale dienst van openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 
 

4. Cluster Personen met zorg en ondersteuningsnoden en Mantelzorgers 

 

• Expertise en vaardigheden : Bijdrage is bieden van vertegenwoordiging en participatie voor de 
groep personen met zorg- en ondersteuningsnoden en de groep mantelzorgers.  

• Vlaamse richtlijn : min. 2 – max. 3  vertegenwoordigers  
 

5. Cluster optionele partners 

 

• Expertise en vaardigheden : Deze cluster biedt mogelijkheid tot het toevoegen van specifieke 
expertise binnen de Zorgraad in functie van actuele vragen, noden en behoeften. 

• Vlaamse richtlijn : maximum 4 vertegenwoordigers voor de optionele partners.  
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…).  

 
Ter info: 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. 
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Ledenengagement voorlopige Zorgraad 
 

Om deel te kunnen uitmaken van de voorlopige Zorgraad worden een aantal criteria bepaald in een 
ledenengagement. 
 
Deze criteria zijn :  
 

• Partner zijn binnen ELZ WE40 

• Een actieve werking of vertegenwoordiging van een werking binnen de grenzen van ELZ WE40 

• Denken gericht naar de persoon en hun netwerk  

• Flexibel en wendbaar zijn 

• Een actieve inbreng tonen tijdens de vergaderingen 

• Actieve bijdrage leveren tot het realiseren van de doelstellingen 

• Deelname aan werkgroepen binnen de eigen cluster & clusteroverstijgend 

• Bij afwezigheid of ontslag van een lid van de zorgraad, werkt de cluster zelf een oplossing uit. 

Procedure vorming van de voorlopige Zorgraad 
 

 

 
  

19 maart 

• VERANDERFORUM 
• Toelichting procedure vorming voorlopige zorgraad (VZR)
• Lancering oproep: kandidaten VZR + 'verbindingspersonen'

1 april

• CLUSTEROVERLEG 
• Kandidaten, verbindingspersonen en geïnteresseerden
• Per cluster kandidaten bespreken en tot definitief voorstel komen, begeleiding door moderator 

VT

30 april

• VERANDERTEAM 
• Bespreking kandidatenlijst. 
• Opstellen voorlopige ledenlijst voorlopige zorgraad ELZ WE40

21 mei

• VERANDERFORUM
• Voorlopige zorgraad ELZ WE40 afkloppen (stemming door forum)
• ! Minstens 50% van (beroeps)groepen aanwezig of gemandateerd om namens groep te stemmen

Juni
•Opstart VZR ELZ WE40

31 
december

• Indienen erkenningsdossier ELZ WE40 bij Vlaamse Overheid                                                                                


