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Verslag Platformvergadering Regionaal Zorgplatform 10 maart 2020  
Uur: 12u- 14u 

Locatie: OPZ Geel, LZ – team, Pas 196, Geel  

Voorzitter: Guy Hannes  ( PNAT )  

Verslaggeving: Wim Woestenborghs ( Logo Kempen )  

Aanwezig: Jan Smolders  ( ELZ Baldemore ), Veerle Van Riet ( HVRT ), Kim Schellingen ( LMN Turnhout 
), Elly Stroobants ( ELZ Middenkempen – ELZ Zuiderkempen ), Jef Hoet ( ELZ Zuiderkempen ), Wim 
Wouters ( Netwerk GGZ Kempen / Pang 0-18 ), Frans Heylen ( CAW De Kempen ), Veerle Vansand ( SEL 
Kempen ), Liesbeth Van Eynde ( Tandem ), Ken Swolfs ( Welzijnszorg Kempen ), Jo Leysen ( 
Ziekenhuisnetwerk Kempen ), Leo Van den Bogerd ( ELZ Middenkempen ), Lucas Huybrechts ( ELZ 
Kempenland ) 

Verontschuldigd: Marleen Dethier ( transitiecoach ), Eric Nysmans ( Welzijnszorg Kempen ), Stefan 
Teughels ( ELZ Middenkempen ), Linda Huybrechts ( Steunpunt Mantelzorg / ELZ Kempenland ), Ann 
Van Herck ( Netwerk GGZ Kempen ), Kris Bayens ( ELZ Kempenland ), Wim Hoppenbrouwers ( ELZ 
Middenkempen ), Paul Brijs ( ELZ Kempenland / PZON ) 

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

Ter info: De leidraad van deze vergadering is de presentatie die u mee is bezorgd bij dit verslag. Dit 
verslag is een aanvulling op de inhoud van de gebruikte presentatie en moet dan ook samen met de 
presentatie worden gelezen.  

Na de kennismakingsronde duidt de voorzitter de historiek van dit pilootproject alsook de 
verschillende samenkomsten die er zijn geweest tussen de vorige platformvergadering ( november 
2019 ) en vandaag.  Het pilootproject kent een strakke timing en de stuurgroep is reeds verschillende 
keren samengekomen alsook zijn er twee Vlaamse samenkomsten geweest. De krappe timing wordt 
door de weerhouden pilootprojecten gezien als een struikelblok en de Vlaamse Overheid heeft beslist 
om de timing te verruimen met 3 maanden tot 31 maart 2021 i.p.v. 31 december 2020 ( Beslissing is 
meegedeeld aan penhouders op 10 maart 2021 door de transitiecoach Marleen Dethier ).   

Het projectplan , 10 stappen, wordt doorlopen en toegelicht aan de aanwezigen. De voorzitter geeft 
aan dat de opmerking vanuit de Vlaamse Overheid 1 omtrent de participatie van de huisartsenkringen 
aan het regionaal zorgplatform verder wordt meegenomen in onze piloot.  

 

 

Na het doornemen van het projectplan wordt de vraag gesteld aan de aanwezigen of partners 
ontbreken – of we partners missen rond de tafel. Volgende suggesties worden gedaan: 

 
1Letterlijke passage uit de positieve beoordeling aanvragen Regionaal Zorgplatform Kempen 18/12/2019: “ Bij de 
deelnemende partners staat wel een huisartsenkring vermeld. Deze partner kent al een vertegenwoordiging via 
de zorgraden. Het is om die reden af te raden deze partner afzonderlijk op te nemen binnen het regionaal 
zorgplatform. “  
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• Diensten thuiszorg en gezinshulp. 
• Integrale Jeugdhulp: Frans Heylen is voorzitter van een regionaal overlegplatform met deze 

diensten en kan mogelijks deze organisaties aanspreken.  
• Beroepsgroepen van paramedici  en medici.  
• Bekijken welke organisaties lid zijn van SEL Kempen. 
• Patiëntenorganisaties: hoe zien wij de patiënten participatie? Er zijn zeer veel organisaties die 

de belangen van patiënten behartigen. Volledigheid hierin nastreven is zeer moeilijk en goed 
nadenken of het geheel werkbaar blijft.  

• CLB Kempen en andere organisaties werkzaam in het onderwijs  

De stuurgroep brengt op hun volgende bijeenkomst, 1 april 2020,  in kaart welke organisaties, 
beroepsgroepen we momenteel missen alsook worden er afspraken gemaakt om deze organisaties, 
beroepsgroepen op de hoogte te brengen van het bestaan van het Regionaal Zorgplatform Kempen. 
De vraag hoe we patiënten participatie zien wordt verder besproken op de volgende stuurgroep.  

Een belangrijk agendapunt vandaag is het mandaat van de stuurgroep en het mandaat van de 
platformvergadering. In het opgemaakte dossier is gekozen om de beslissingsbevoegdheid bij de 
platformvergadering te leggen. De stuurgroep merkt echter dat gezien de strakke timing van het 
project  en de hoge frequentie van samenkomsten met stuurgroep het beter werkbaar is dat de 
beslissingsbevoegdheid komt te liggen bij de stuurgroep in het traject van deze piloot. De stuurgroep 
is ondertussen ook uitgebreid met een vertegenwoordiging van elke Eerstelijnszones wat het draagvlak 
vergroot. Een belangrijke oefening van deze piloot is immers om te bekijken hoe we de wisselwerking 
zien tussen het Regionaal Zorgplatform en de Eerstelijnszones.  De platformvergadering heeft 
volgende functies:  klankbord, inhoudelijke voeling, draagvlak creëren en doorstromingskanaal naar 
het werkveld.   

De aanwezigen zijn akkoord met bovenstaand voorstel om de beslissingsbevoegdheid bij de 
stuurgroep te leggen tijdens deze piloot. Het blijft belangrijk om telkens open te communiceren welke 
stappen er zijn gezet zodat iedereen op de hoogte van het gelopen traject.  

Qua structuren is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het inhoudelijke aspect en het 
bestuurlijke aspect van het Regionaal Zorgplatform. De Vlaamse Overheid heeft reeds ter kennis 
gegeven dat elk Regionaal Zorgplatform een vzw-structuur zal krijgen ( Raad van Bestuur – Algemene 
Vergadering ). Daarnaast zien we de realisatie van het inhoudelijke aspect vanuit een brede 
platformvergadering die vervolgens kan werken met werkgroepen rond bepaalde thema’s.  

Het laatste agendapunt is de vraag vanuit het Dagelijks Bestuur SEL Kempen om de vzw-structuur 
van SEL Kempen te behouden en niet in ontbinding te laten gaan ( dit heeft voordelen naar de 
operationele werking toe rond jaarverslag, financieel verslag,… ). SEL Kempen heeft nog een erkenning 
tot 30 juni 2020 vanuit de Vlaamse Overheid. Deze vraag vanuit het DB SEL Kempen is reeds op de 
stuurgroep Regionaal Zorgplatform Kempen besproken op 3 maart 2020. De stuurgroep is akkoord om 
de vzw SEL Kempen ‘ slapend ‘ te houden. Op dit moment is reeds gekend dat het Regionaal 
Zorgplatform een vzw-structuur zal moeten hebben. Het is mogelijk om een doorstart te maken vanuit 
de slapende vzw SEL Kempen naar het Regionaal Zorgplatform Kempen. Dit vergt nieuwe statuten, 
nieuwe naamgeving maar het ondernemingsnummer zou behouden kunnen blijven. Dit is in de 1ste 
plaats een beslissing vanuit het bestuur SEL Kempen dat ter info wordt gegeven aan de 
platformvergadering vandaag. Indien we binnen één jaar meer weten welke richting het Regionaal 
Zorgplatform Kempen opgaat en wat de intenties zijn vanuit de Vlaamse Overheid met de Regionale 
Zorgplatformen dan zal de vzw-structuur verder worden bekeken.  
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We eindigen de vergadering met een positieve noot. Verschillende aanwezigen geven aan dat de 
communicatie rond het pilootproject helder loopt, dat er in tussentijd verschillende stappen zijn gezet 
en dat we uit moeten gaan van onze regionale sterkte in de Kempen. We hebben een sterke traditie 
van samenwerking en dit binnen een mooi geografisch afgelijnd gebied. Deze zijn een sterke basis voor 
de uitrol van een Regionaal Zorgplatform dat aanvullend werkt op en met de Eerstelijnzones.  

Als afsluit kan u deze data reeds noteren in uw agenda voor de volgende  platformvergaderingen :  

• Dinsdag 23 juni 2020 12u – 14u Welzijnszorg Kempen 
• Dinsdag 6 oktober 2020 12u – 14u Welzijnszorg Kempen 
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