
 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE SAMENWERKING TUSSEN ELZ REGIO 

MENEN, ELZ REGIO KORTRIJK EN ELZ REGIO WAREGEM 

Tussen volgende partners: 

VZW ELZ REGIO MENEN 
Met zetel te …. 
hierbij vertegenwoordigd door …, voorzitter zorgraad 
 
VZW ELZ REGIO KORTRIJK 
Met zetel te …. 
hierbij vertegenwoordigd door …, voorzitter zorgraad 
 
VZW ELZ REGIO WAREGEM 
Met zetel te …. 
hierbij vertegenwoordigd door …, voorzitter zorgraad 
 
Wordt het volgende overeen gekomen:  
 
Het bundelen van de krachten op niveau van de verschillende eerstelijnszones is belangrijk. Sinds de 
aanvraag voor de huidige regio-afbakening van de zones is het de wens bij de  welzijns- en 
gezondheidsactoren om vanuit de regio Zuid-West-Vlaanderen waar mogelijk en wenselijk 
geïntegreerde eerstelijnszorg uit te bouwen.  
Het veranderforum (21/05/2019) besliste om deze visie formeel vast te leggen in een 
samenwerkingscharter, dat ondertekend wordt bij de goedkeuring van de verschillende 
bestuursorganen van de zorgraden. 
 
Artikel 1: doel 
Deze overeenkomst garandeert de samenwerking tussen ELZ regio Menen, ELZ regio Kortrijk en ELZ 
regio Waregem, voortbouwend op de huidige samenwerking.  
 
Het is een overlegstructuur die het mogelijk maakt om de strategische doelstellingen van 
verschillende ELZ’s af te stemmen met elkaar en waar mogelijk en/of nodig bepaalde doelstellingen 
regionaal uit te werken en te implementeren. 
 
Artikel 2: opdrachten 
De taken van de individuele bestuursorganen van de zorgraden, die binnen het decreet Eerste Lijn 
vastliggen, vormen het uitgangspunt van de samenwerking binnen de 3 eerstelijnszones. 
 
De afgevaardigde van iedere ELZ informeert het overlegorgaan over de stand van zaken van zijn 
beleidsplan zodat afstemming mogelijk is met andere ELZ’s. 
 
Dit overlegorgaan bekijkt wat er op regionaal niveau uitgewerkt kan worden en wat 
eerstelijnszonespecifiek is. We zijn hierbij waakzaam om niet overlappend met, maar wel aanvullend 
op de regionale zorgzone te werken.  We stemmen ook af met deze regionale partner om zo efficiënt 
mogelijk te werken. 
 
Eerstelijnszonespecifieke acties kunnen gedeeld worden als good practices met andere ELZ’s. 
 
De afgevaardigden zijn verantwoordelijk voor een gestructureerde terugkoppeling naar hun 
individuele bestuursorgaan van de zorgraad en de algemene vergadering.  



 

 

 
De definitieve besluitvorming over de aanpak van acties ligt bij de individuele bestuursorganen. 
 
Artikel 3: samenwerking zorgraden Zuid-West-Vlaanderen 
De individuele bestuursorganen kiezen hun afgevaardigden voor dit overlegorgaan vanuit lokale en 
regionale actoren.  
Maximum 5 afgevaardigden per eerstelijnszone, bij voorkeur met spreiding vanuit de verschillende 
clusters. 
Minimum 2 keer per jaar wordt er overleg voorzien. 
 
Artikel 4: Middelen 
 
De ELZ streven in regionale samenwerking naar continuïteit en efficiënt gebruik van middelen:  

• Het organiseren van de personeelsinzet komt vanuit één teamgedachte (kostenefficiëntie, 
expertiseontwikkeling, continuïteit in werking en beschikbaarheid).  
Er blijft minstens 1 teamlid het vast aanspreekpunt per ELZ. 

• Gezamenlijke acties worden financieel gedragen door de deelnemende ELZ volgens af te 
spreken verdeelsleutels.  

 
Artikel 5 
Deze overeenkomst blijft van kracht zolang de ELZ’s blijven bestaan.  
 
Deze overeenkomst kan vroegtijdig beëindigd worden: 

- In onderling akkoord met alle betrokken partners 
- Van rechtswege en met onmiddellijke ingang: als één van de drie ELZ zijn wettelijke 

erkenning verliest 
 

 
Opgemaakt te locatie, op datum, in x oorspronkelijke exemplaren, waarvan iedere partij de inhoud 
aanvaardt en erkent een exemplaar ontvangen te hebben. 
 
 
 
VZW ELZ REGIO MENEN 
Naam voorzitter 
 
VZW ELZ REGIO KORTRIJK 
Naam voorzitter 
 
VZW ELZ REGIO WAREGEM 
Naam voorzitter 
 
 
 
 


