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Verslag stuurgroep Regionaal Zorgplatform Kempen 

20 januari 2021 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Eric Nysmans, Jan Smolders, Liesbeth Van Eynde, Wim Woestenborghs, Linda Huybrechts, , 
Paul Brijs, Ken Swolfs, Guy Hannes, Wim Wouters,  Liesbeth van Eynde, Ann Vanherck, Marleen 
Dethier (verslag) 

Verontschuldigd: Frans Heylen, Stefan Teughels, Veerle Vansand 

AGENDA: 

1. Opvolging en goedkeuring verslag van 9 december 2020 
Het verslag werd overlopen en goedgekeurd. 
 

2. Missie en visie RZP: terugkoppeling Vlaams lerend netwerk 23 december 2020  
Zie powerpoint met daarin opgenomen: 

• Het missie voorstel vanuit de piloot RZZ Kempen vanuit de groepen regionale 
partners, PZON en eerstelijnszones 

• Het voorstel van overkoepelende missie obv de input van de 4 piloten, vanuit het 
lerend netwerk, om te worden opgenomen in het Besluit Vlaamse Regering. 

• Een overzicht van de knelpunten, zowel vanuit het netwerk als vanuit de  RZZ 
Kempen. 

• Een eerste aanzet tot opdrachten vanuit de missie-oefening, die nu verder dient 
uitgewerkt te worden 

 
Na bespreking en toelichting, wordt het volgende overeengekomen: 
 
1. Het voorstel van missie vanuit het lerend netwerk, wordt goedgekeurd mits volgende  

suggesties: 
 

“Het regionaal zorgplatform draagt bij tot een optimale levenskwaliteit voor alle burgers in de regio , 
waarbij ervaring en kennis van personen met zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en hun informeel 
zorgnetwerk wordt gebruikt. Het RZP realiseert een kwalitatieve, geïntegreerde en afgestemde 
organisatie van preventie, welzijn, gezondheid tot en met palliatie, van 0e tot en met de 3e lijn. De 
werking is op maat van de regio en focust zich op vraagstukken die de eerstelijnzones en/of sectoren 
overschrijden.” 

 
 Niet zozeer omwille van taal, maar vooral omwille van de betekenis van de 

woorden die belangrijk zijn in een missie, is het voorstel om het woord 
“overschrijden” in de laatste zin, te vervangen door “overstijgen en verbinden”. 

 

 Omdat men steeds meer neigt naar ontschotting, niet enkel tussen zorg- en 
welzijnspartners, maar ook tussen de lijnen, is het voorstel om de missie meer 
toekomstgericht te formuleren , en de voorlaatste zin “van de 0de tot de 3de lijn” 
te vervangen door “van basiszorg tot gespecialiseerde zorg” 

 

 Daarnaast wordt gevraagd om te kiezen voor een vaste term, omdat wordt 
vastgesteld dat de namen regionaal zorgplatform en regionale zorgzone naast 
elkaar worden gebruikt. Omdat dit leidt tot verwarring, wordt gevraagd om te 
streven naar unanimiteit door een vaste term naar voor te schuiven.  
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Deze suggesties zullen worden overgemaakt aan Karen Frederix van het Agentschap tegen 7/2, zoals 
gevraagd, zodat dit kan afgeklopt worden op het volgend lerend netwerk van 11/2. 

 
2. Het specifieke voorstel vanuit de piloot RZZ Kempen, waar hard aan is gewerkt en met 

betrokkenheid door heel wat partners, wordt behouden als missie-tekst specifiek voor 
deze regio. 
 

3. De volgende uitdaging is het vastleggen van de opdrachten van de RZZ. De aanpak en 
timing wordt besproken en als volgt beslist: 

 
a. In de eerste week van februari wordt een voorstel mbt de opdrachten uitgewerkt 

in de vorm van een sneuveltekst, door een werkgroep (de kerngroep uitgebreid 
met iedereen van de stuurgroep die zin en tijd heeft om hieraan mee te werken.) 
Een uitnodiging zal hiervoor worden verstuurd. 
Deze sneuveltekst wordt meegenomen naar het lerend netwerk op 11 februari, 
en daar verrijkt met de input van de andere piloten. De nieuwe versie wordt ter 
validatie/aanpassing voorgelegd aan alle partners van het platform RZZ Kempen. 
 
De PZON-groep van ELZ Kempenland komt samen op 1 of 2/2. Zij willen dan 
bekijken wat hun bijdrage kan zijn voor de opdracht specifiek rond de PZON-
ondersteuning, en ze zullen hiervoor ook initiatief nemen naar de andere zones 
toe.  
 

b. Voor het uitwerken van de opdrachten, wordt inhoudelijk vertrokken van: 
• de goedgekeurde missie en visie, en de opdrachten die hierin al zijn 

geformuleerd 
• de decretale opdrachten van de ELZ en VIVEL (om overlap te 

vermijden) 
• de reeds voorziene opdrachten van de RZZ in het decreet: 

 

 
• indien de ELZ’s, in alle drukte rond de vaccinatiecentra, weinig tijd 

hebben om deel te nemen aan het voorbereidend werk, vragen we 
hen als alternatief of ze hun reeds uitgewerkte strategische en 
operationele opdrachten (en actiefiches) willen bezorgen. Op die 
manier vergewissen we ons dat opdrachten die worden opgenomen 
door de ELZ NIET door de RZZ worden opgenomen, maar dat hier, cfr 
de missie, complementariteit en subsidiariteit, wordt gehanteerd. 
Hiervoor worden asap mails verstuurd naar de voorzitters. De ELZ 
deelnemers van de stuurgroep zullen ze dit idee ondersteunen in het 
overleg met de zorgraad. 
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3. Subsidie Koning Boudewijnstichting Fonds Solidaire Zorg ( toekenning juli 2020 aan RZP 
Kempen ) 

De subsidie-aanvraag bij KBS voor uitbouw van een COVID-website -zoals reeds eerder 
gebeurde maar gehost werd door LOGO- werd toegekend. Dit betekent dat er 16.000 euro 
ter beschikking was om de omschakeling te doen naar een nieuw platform (WIX). De 
communicatie-verantwoordelijken van PNAT ( Jolijn )  en LOGO  ( Evy ) hebben dit 
ondertussen verder opgenomen en uitgewerkt. 
De website RZP Kempen (www.rzpkempen.be) werd opnieuw getoond, na alle suggesties die 
werden aangeleverd. Linda vraagt nog of het mogelijk is om de koepel van de 6 
mantelzorgverenigingen toe te voegen, aangezien zij ook verplichte partner zijn in de RZZ. 
Linda zal hiervoor input aanleveren. 
 
Ondertussen is er een taakverdeling opgemaakt: 
-Evy van het LOGO houdt zich vooral bezig met de grafische kant van de website 
-Jolijn van PNAT zal zorgen voor het plaatsen van inhoudelijke info. Dat komt binnen via de 
info@-account. Jolijn zelf kan uiteraard niet verantwoordelijk zijn voor de validatie van de 
inhoud. Om die reden wordt een oproep gedaan naar kandidaten om deel te nemen aan 
een redactieraad, of een werkgroep die nadenkt over wat wel/niet thuishoort op deze 
website, hoe men komt tot vereenvoudiging van communicatie eerder dan het creëren van 
een extra platform, wat er naar wie wordt gecommuniceerd,… 
 
Ann geeft aan dat voor de GGZ Kempen Maake Bonstra contactpersoon kan zijn. Zij hebben 
ook contactpersonen per ELZ. 
Maaike Boonstra, stafmedewerker 
T 0492 18 13 26 
E maaike.boonstra@ggzkempen.be 
 
Vanuit het Agentschap zal ook nog gevraagd worden om aan de projecten, opgestart in elke 
piloot, verder te werken. Voor de RZZ Kempen gaat dit dan concreet over deze website. De 
uitbouw van een werkgroep kan daarbij voorzien worden in de operationele opdrachten, of 
ook bij het werken aan de knelpunten. Bij RZZ Kempen is uitbouw van de communicatie 
immers altijd een aandachtspunt geweest.  
 

4. Nieuwe oproep Koning Boudewijnstichting - Sofina Fonds  
 
Na een algemene toelichting op de vorige stuurgroep, werd groen licht gegeven om het 
project verder uit te werken. Het voorlopig voorstel word toegelicht aan de hand van een 
presentatie (zie bijlage). Aan het eind werd opnieuw groen licht gevraagd om verdere 
stappen te zetten: dit betreft vooral het benaderen van de voornaamste stakeholders 
(ziekenhuisnetwerk, WZC, CRA’s) én academische partners. 
 
Feedback: 
 

• Eric: Indien dit kan worden uitgevoerd is het zeker een meerwaarde voor de regio! Is 
het zinvol om ook de artsen als aparte stakeholder mee te nemen? Kan het voor het 
draagvlak ook interessant zijn om ook de partners van het streekplatform te 
betrekken? (Over ons | Streekplatform Kempen) 

 
• Ann en Wim: Het is cruciaal om te weten of de ziekenhuizen en woonzorgcentra 

hieraan willen deelnemen. Voor wat betreft het netwerk GGZ lag de scope altijd op 

https://www.rzpkempen.be/
http://www.rzpkempen.be/
mailto:maaike.boonstra@ggzkempen.be
https://streekplatformkempen.be/over-ons/
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onder de 65 jaar. De omzendbrief is van toepassing op het CGG, maar de prioriteiten 
kunnen zelf worden gekozen. In de regio is de ondersteuning vooral gericht op 
jongeren en volwassenen. In Baldemore loopt er wel een piloot rond ELZ-inzet bij 
ouderen. 

 
• Jan geeft aan dat, ondanks de afgelopen drukke periode en moeheid, het haast een 

plicht is voor de WZC om hieraan deel te nemen. Zelf vindt hij dit alvast een grote 
opportuniteit, en zegt volmondig ja op deelname. 

 
Het huidige voorstel is goedgekeurd als eerste aanzet, en goedkeuring gegeven om dit verder 
uit te werken. Uiteraard zal nu met de stakeholders zelf nog moeten worden besproken wie 
kan en wil deelnemen, en vooral wat de concrete invulling dan zou kunnen zijn. Ook 
academische partners zullen worden aangezocht. In functie hiervan zal het project verder 
vorm krijgen. 
 

5. Regiovorming 
 
Eric Nysmans ligt de stand van zaken toe mbt regiovorming vanuit het Agentschap 
Binnenlands Bestuur - minister Bart Somers(versus de afbakening regionale zorgzones vanuit 
het Agentschap Zorg en Gezondheid – minister Wouter Beke). 
De regiovorming is opgenomen in het Vlaams regeerakkoord, en ontstond reeds onder 
impuls van Geert Bourgeois die destijds vroeg om de samenwerkingsverbanden van lokale 
besturen in kaart te brengen. Daaruit bleek dat er per lokaal bestuur zo een 120 
samenwerkingsverbanden bestaan, en vaak over verschillende regio’s heen. Dit wordt ook 
wel een ‘bestuurlijke verrommeling’ genoemd. 
 
Om die reden wil men overgaan tot de vorming van 13 – 15 regio’s in Vlaanderen, die men 
referentieregio’s noemt, via afstemming in burgemeestersconferenties.   
Concreet in de Kempen komen de burgemeesters van 27 gemeenten alvast samen, 
aangevuld met de directie van IOK, en Eric als directeur van Welzijnszorg Kempen. In het 
voorstel van minister Somers is de referentieregio voor de Kempen het arrondissement 
Turnhout. Dit komt overeen met RZZ Kempen, met uitzondering van de gemeenten Nijlen, 
Berlaar, die tot de regio willen behoren, en Heist op den Berg, die tussen Turnhout en 
Rivierenland (Mechelen) zitten. De Rupelstreek (Boom, Aartselaar, Rumst,…) kiest wellicht 
voor Antwerpen.  
Momenteel zou de regio dan 29+1 gemeenten tellen. Voor de lokale besturen is iedereen 
welkom. Dit stemt in dat geval niet overeen met de afbakening van de eerstelijnszones, noch 
met de regionale zorgzone wat wellicht ook niet verplicht zal zijn, maar in praktijk zal dit de 
samenwerking niet vereenvoudigen. De overheid wil gaan werken met een soort 
Matrouchka-model, waarbij kleinere bouwblokjes passen in grotere bouwblokjes. Het 
kleinste bouwblokje zou dan een politiezone zijn. Maar ook dat is niet eenduidig: soms 
passen 2 politiezones netjes in een eerstelijnszone, maar soms ook niet.  
 
Er zijn 3 prioriteiten voorop gesteld: 
1. Socio-economisch streekbeleid. Het streekplatform zal niet meer worden gesubsidieerd. 
2. Relatie tussen ELZ-RZZ en regionaal sociaal beleid. Quid Sofina-project? 
3. Sociale huisvesting zal worden gereorganiseerd. Dit is een complexe oefening 

(patrimonium, structuren,…), waarvan een voorstel klaar moet zijn tegen okt 2021 om af 
te ronden tegen januari 2024. Ook hier is regiovorming dus van belang. 
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Noot: Aan de regiovorming is ook het afschaffen van het provinciale bestuursniveau gelinkt, 
en de stimulatie tot fusies. 

6. Varia en nieuwe data stuurgroep 
 
Stuurgroep: hiervoor worden uitnodigen verstuurd zodat de data zichtbaar zijn in de agenda 
 

• 24/2 om 9u 
• 17/3 om 9u 
• 27/4 om 11u 
• 18/5 om 9u 
• 22/6 om 13u 

 
Platform: 26/1, slechts indien er voldoende nieuwe partners aanwezig zijn. Voor de 
ziekenhuizen is er immers al een overleg op 21/1, en ook de ELZ’s worden bezocht. Indien het 
platform dan enkel een herhaling is van de stuurgroep voor dezelfde partners wordt het 
platform beter geannuleerd. 
 
Lerend netwerk:  
 

• 11/2 
• 24/3 

 


