
www.rzpkempen.be

Platformvergadering 
19 oktober 2021



www.rzpkempen.be

Agenda

• Voorstellingsronde aanwezigen

• Historiek & stand van zaken Regionaal Zorgplatform Kempen

• Toekomstige opdrachten Regionaal Zorgplatform Kempen

• Bespreking feedback partners

• Hoe gaan we verder ?

• Toekomst Regionaal Zorgplatform Kempen

• Wat na onze piloot die loopt tot en met 31 maart 2021

• Bespreking nota ‘ Naar een regionaal samenwerkingsmodel in de Kempen ‘

• Varia
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Wie zit vandaag rond de tafel ? 

Stel jezelf kort voor en vertel vanuit 
welke organisatie u vandaag 
aanwezig bent. 
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Historiek
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Historiek

• Regionaal Zorgplatform Kempen (RZP Kempen) is een van 4 piloten in Vlaanderen naast: Oost-
Limburg , Waas-Dender, Halle-Vilvoorde 

• Duurtijd:

• Initieel 1/1/20 tot en met 31 /12/20

• Omwille van COVID -19 timing meermaals aangepast 

• 30 juni 2021

• 31 december 2021

• Laatste communicatie rond doorstart zomer 2021 geeft aan dat piloten momenteel lopen tot 31 maart 2022 

• Inhoudelijk 3 blokken tijdens piloot 

• Missie – visie: Proces is voorjaar 2021 afgerond 

• Opdrachten : 1ste formulering zomer 2021 – feedback partners oktober 2021- Vlaamse workshop 25 oktober 2021 

• Structuur : vanaf november 2021 tot en met februari 2022

• RZP Kempen heeft eigen website gemaakt najaar 2020 via subsidie KBS. Alle verslagen – info 
omtrent piloot wordt hierop gepubliceerd :

www.regionaalzorgplatformkempen.be

http://www.regionaalzorgplatformkempen.be/
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Historiek 

• Missie & Visie najaar 2020 uitgewerkt door partners RZP Kempen 
• Cluster regionale partners

• Cluster PZON

• Cluster ELZ

• Cluster Ziekenhuizen 

• Voorjaar 2021 Missie & Visie bekrachtigd door partners RZP Kempen

• Missie is voor alle piloten dezelfde

• Visie op maat van Kempen 
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Missie 

•Het Regionaal Zorgplatform streeft naar een betere gezondheid en algemeen welzijn 
voor elke burger uit de regionale zorgzone.

•Door netwerking, samenwerking en kennisdeling met personen met zorg - en 
ondersteuningsnood en hun (in)formeel netwerk, professionele zorgaanbieders, 
organisaties uit het beleidsdomein van welzijn en volksgezondheid en van andere 
beleidsdomeinen en hun netwerken realiseren wij een gezamenlijke aanpak op maat 
van de regionale zorgzone.

•De acties van het Regionaal Zorgplatform bevorderen een kwalitatieve, geïntegreerde 
en op elkaar afgestemde organisatie van het zorgcontinuüm 
preventie/cure/care/palliatie op niveau van de regionale zorgzone, complementair aan 
het niveau van de eerstelijnszone.

•Het Regionaal Zorgplatform legt ook de klemtoon op zorg - en welzijnsvraagstukken en -
opportuniteiten die de eerstelijnszones en/of sectoren overschrijden of kenmerkend 
zijn voor de hele regio, met bijzondere aandacht voor gezondheidsgelijkheid en 
wetenschappelijke onderbouwing.
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Visie RZP Kempen 

•Het Regionaal Zorgplatform Kempen staat als verbindend, lerend netwerk garant voor een 
breed aanbod van zorg en welzijn aan alle personen in zijn werkingsgebied. Bij de strategische 
planning van de zorg vertrekken we van de noden van de PZON (de burger) en dragen we bij 
aan participatie door het samenbrengen van de PZON-partners. Als basisprincipe hanteren we 
het subsidiariteitsbeginsel waarbij elk thema op het laagst mogelijke niveau wordt behandeld.

•Als Regionaal Zorgplatform Kempen verbinden we al onze partners vanuit hun autonomie, 
met respect voor ieders autonomie, en met het oog op samenwerking.

•We beogen winst te boeken op vlak van efficiëntie in zorg en welzijn, tijd en middelen door 
overlappende of dubbele werking te vermijden. Performante interne en externe 
communicatie zijn het uitgangspunt. Om optimale zorg te bieden, fungeren we als een lerend 
netwerk voor al onze partners door het delen van kennis en expertise.

•Het Regionaal Zorgplatform Kempen wil naar buiten komen als een sterk merk voor de regio, 
voor de burger en voor het beleid met het oog op een efficiënte zorg strategische planning die de 
zorgnoden in de Kempen aanpakt.



Opdrachten 

• Mei 2021: Vanuit stuurgroep voorstel 
toekomstige opdrachten RZP Kempen 
geformuleerd

• Zomer – september 2021: Feedback 
gevraagd aan partners & ontvangen 
vanuit:

• ELZ Baldemore

• ElZ Kempenland

• ELZ MiddenKempen

• ELZ ZuiderKempen

• PNAT

• Logo Kempen

• Sel Kempen

• ZNK

• Netwerk GGZ Kempen 

• Oktober 2021: Verwerking feedback

• 25 oktober 2021: Vlaamse Workshop 
opdrachten 

• Belangrijk: op 21/9/21 is een digitaal vraag & 
antwoord sessie doorgegaan met Agentschap 
Zorg en Gezondheid team eerste lijn. 
Conclusie: Het is belangrijk dat door en 
tijdens de piloten het belang van een 
regionale samenwerking wordt aangetoond.  
Alternatief is Vlaamse structuur – Vlaamse 
organisatie. 
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Opdrachten 

• Belangrijk is dat de principes vanuit onze VISIE RZP Kempen indachtig worden 
genomen: Subsidariteitsprincipe, efficiëntie , erkenning ieders autonomie, focus op 
samenwerking 

• De 5 Strategische Doelstellingen ( = SD ‘s )  zoals geformuleerd zijn niet in vraag 
gesteld 

• Vele partners zien opportuniteiten in dit regionale samenwerkingsverband. 
Bepaalde thematieken beter regionaal organiseren dan lokale niveau, ELZ-niveau 

• Het inkleuren van de Operationele Doelstellingen ( = OD’s ) is geen evidentie. 
• Sommigen geven aan de OD’s te specifiek zijn, anderen vinden dan weer dat OD’s te abstract zijn.

• Niet elke organisatie ondervindt dezelfde noden

• Bijvoorbeeld: Sommige ELZ ‘s zien PZON-werking op regionale niveau. Anderen ambiëren dit niet en 
geven aan dat het regionale niveau geen niveau is voor PZON-werking. 

Feedback
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Opdrachten 

Conclusie:
• Formulering toekomstige opdrachten is een evenwichtsoefening tussen vele 

partners. 

• Niet evident om de ervaringen vanuit verleden in evenwicht te brengen met 
uitdagingen die voor ons liggen in toekomst. 

• Wensen we van RZP Kempen een relevante organisatie te maken binnen het 
Kempens Zorg- en Welzijnslandschap dan is een open blik en het overstijgen 
van onze ‘ eigen belangen ‘ noodzakelijk. 

• Hoe gaan we nu verder: 
• 25 oktober is Vlaamse Workshop met piloten gepland rond opdrachten. 

Huiswerk vanuit RZP Kempen wordt uitgebreid voorgesteld nadien 
dialoog met andere piloten. 

• Doelstellingen van deze oefening is om zowel administratie als beleid ( 
Kabinet ) input te geven voor de uitwerking van het wettelijk kader. Dit 
schrijfproces zou begin 2022 starten. 
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Structuur 

• Laatste pijler binnen onze piloot is de uitwerking van de Structuur. Deze 
oefening staat gepland november tot en met januari 2022. 

• 9 november is een digitale infosessie door IMPACT-advocaten over 
juridische structuren.

• Nadien bekijken we met kerngroep hoe we de uitwerking van deze 
pijler aanpakken. 

• In het verleden is steeds gecommuniceerd dat elke Regionaal 
Zorgplatform een juridische structuur krijgt en dit een vzw-
structuur. 
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Wat na onze piloot? 

• De pilootduur loopt tot en met 31 maart 2022. 

• Hoe gaat de periode vanaf 1 april 2022 tot uitrol RZP in Vlaanderen overbrugd 
worden? De regionale dynamiek mag niet verloren gaan. 

• Vanuit kerngroep nota opgemaakt ‘ Naar een Regionaal Samenwerkingsmodel 
in de Kempen ‘. Zowel inhoudelijke pijlers als financiële noden worden hierin 
toegelicht. 

• Intentie om deze nota met Administratie alsook Kabinet te bespreken najaar 
2021. Indien geen financiële ondersteuning moeten we op zoek naar 
alternatieven. 
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Varia

Data platformvergaderingen 

• Dinsdag 1 februari 2022 van 10u tot 12u 

• Dinsdag 22 maart 2022 – namiddagsessie met receptie ( feestelijke afsluiter en blik 
op toekomst RZP Kempen )

Data stuurgroep

• Dinsdag 16 november (10 u)

• Dinsdag 11 januari (10 u)  ipv 21 december (Vl)



www.rzpkempen.be


