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1. Verslag vorige vergadering 

Belangrijk om wijzigingen in mandaten vanuit ELZ voor de stuurgroep  door te geven zodat nieuwe 
leden mailings doorkrijgen. 

Verder zijn er geen opmerkingen bij het verslag – het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Evaluatie netwerkmoment 6 oktober  

- Verslagen van netwerktafels werden toegevoegd aan de uitnodiging voor dit overleg. 
- Boodschap aan Vlaanderen doorgeven was één van de doelstellingen. Jammer dat dit minder 

aan bod is gekomen. Eric licht toe welke opvolging er nog aan gegeven is. Tinne Rombouts 
liet weten wachtende te zijn op het verslag om verder op te nemen binnen het kabinet. Er is 
het voornemen om de standpunten ook nog te gaan toelichten aan kabinet én de 
administratie. 
Zie punt 3 : voorstel brief.  

- Elke netwerktafel heeft een verslag gemaakt tijdens het netwerkmoment. Bedoeling is om de 
drie belangrijkste punten uit elk verslag van de netwerktafels te bundelen en dit ook mee te 
bezorgen aan het kabinet : kunnen deze highlights geïntegreerd worden in de brief ipv ze 
apart in een verslag te bezorgen? Wordt bekeken.  

- De stuurgroep geeft akkoord om de belangrijkste punten zoals vermeld in de verschillende 
verslagen van de netwerktafels zeker mee te bezorgen samen met de brief. 
 

3. Voorstel brief aan minister  

De brief is voorbereid en wordt voorgelegd aan de stuurgroep. De inhoud vertrekt vanuit de 
positieve ervaring binnen het pilootproject in de Kempen en het geloof in de visie op regionale 
zorgplatformen, maar tegelijk ook uitdrukking van bezorgdheid over de timing.  

Opmerkingen:  

- de termen regionaal zorgplatform en regionale zorgzone worden in de brief door mekaar 
gebruikt. Misschien kan er beter gekozen worden voor 1 term, met de voorkeur voor 
‘regionaal zorgplatform’ om zeker niet de indruk te wekken dat de zoneafbakening in de 



Kempen nog ter discussie staat. Het gegeven dat er geen problemen zijn met de afbakening 
is net de kans die we moeten benadrukken. 

Vlaanderen spreekt niet meer over regionale zorgzones. Men  gaat verder werken met 
referentiezones. Dit betekent ook dat in sommiger regio’s ook ELZ’s moeten worden 
herbekeken. 

- Afzender is Welzijnszorg Kempen, dit klopt niet. Beter vanuit stuurgroep te verzenden 
(‘namens stuurgroep’, door Guy ondertekend, met adres van PNAT) 
 

- Het is CAW De Kempen en niet CAW Kempen 

4. Samenwerking HAIRE project 

In gemeente Laakdal is een project lopende om te bekijken hoe de zorg voor ouderen kan worden 
verbeterd, ism Welzijnszorg Kempen. Eén van de doelstellingen van dit project is de PZON mee te 
betrekken en bijkomend om dit een regionaal karakter te geven. Vanuit het HAIRE-project is daarom 
aan RZP de vraag gesteld om de PZON in kaart te brengen en een platform te creëren. De brief vanuit 
het Haire project aan het RZP werd vorige vergadering toegelicht.  Jolijn Deceulaer, vormings- en 
projectmedewerkster binnen het PNAT, wordt vanuit de beschikbare middelen van dit project, een 
deel vrijgesteld om dit op te nemen. Binnen deze opdracht wordt de PZON ruimer bekeken dan ‘de 
oudere’.  

Er zijn in eerste instantie twee grote doelstellingen:  

- Het inventariseren van de PZON- vertegenwoordigers, actief binnen de Kempen 
- Een platform creëren voor ontmoeting en uitwisseling, waarbij de PZON-vertegenwoordigers 

versterkt worden om hun rol binnen de ELZ’s verder op te nemen 

Aandachtspunten: 

- PZON betrekken 
- Warm water niet opnieuw uitvinden! 
- Bij ELZ’s zitten al heel wat contactpersonen : zeker betrekken 
- De workload voor de PZON-vertegenwoordigers is al vrij hoog binnen de werking van de ELZ . 

Het is een grote uitdaging om mensen te vinden die de PZON kunnen/willen 
vertegenwoordigen op een gestructureerde manier. 

- Vanuit Vivel is er een onderzoek geweest om te bekijken hoe PZON kan participeren: er is 
een handboek van uitgewerkt met mogelijke tools 

- GGZ-platform als inspiratie?  
- Regionale platform mag zonale werking niet overrulen : subsidiariteit 
- Trouw blijven aan begripsomschrijvingen op hoger niveau 

 

5. Kempens Huis van Welzijn en Zorg : stand van zaken 

Eric licht de stand van zaken toe: 
Er zijn ondertussen al verschillende samenkomsten geweest:  

- Samenkomst met voorzitters en coördinatoren van netwerkorganisaties (LOGO, PNAT, ECD 
Tandem), waarbij de mogelijkheden werden afgetoetst en de ambitie is besproken om naar 
een Kempens Huis van Welzijn en Zorg te evolueren.  



- Samenkomst met ELZ’s om te bekijken hoe de verbindingen met de ELZ’s kunnen worden 
gemaakt. Tijdens dit overleg is duidelijk aangegeven dat het belangrijk is om de twee 
evoluties (RZP en Kempens Huis) duidelijk te scheiden. ELZ’s hebben aangegeven dat ze een 
samenwerking met het Kempens Huis een meerwaarde en interessante piste vinden. 
  
Opmerking: Tijdens de netwerktafels van 6 oktober is ook het ook gegaan over verhouding 
RZP-ELZ. De aandachtspunten van deze netwerktafel moeten misschien ook meegenomen 
worden in de oefening rond het Kempens Huis, ook al zijn het gescheiden parallelle trajecten. 
 

- Op 29 november zitten de netwerkorganisaties opnieuw samen om de verder uitwerking 
concreter te maken.  

6. Planning stuurgroep 2023 

Afspraak is om de dynamiek van de stuurgroep vast te houden. Voorstel om in 2023 een vijftal 
dinsdagvoormiddagen te plannen om samen te komen. 

Locatie : Welzijnszorg Kempen in Geel van 10u tot 12u 
Volgende data worden vastgelegd : 

- Dinsdag 14 februari 2023 
- Dinsdag 25 april 2023 
- Dinsdag 13 juni 2023 
- Dinsdag 26 september 2023 
- Dinsdag 21 november 2023 

Guy zorgt voor vergaderverzoeken in Outlook. 

 

7. Varia 

- Aandacht voor pathogene factoren in de preventie van zorg- en welzijnsproblemen – 
aandacht voor ‘de werkloosheidsval’. Berekeningen tonen aan dat zowel leeflonen als 
minimimlonen te laag zijn om waardig van te leven. 

- Hoe worden de punten uit de netwerktafels verder opgevolgd? Worden die geagendeerd in 
de stuurgroep of eerder werken met werkgroepen. Er wordt eerst met de overheid in overleg 
gegaan, om te bekijken hoe ver we kunnen gaan. Worden er middelen voorzien?   
Er zal sowieso prioritering nodig zijn. Momenteel is onze focus om te werken in het kader van 
de PZON (Haire project). Ook als er geen antwoord komt, blijft het belangrijk om een 
strategie te bepalen en niet te vervallen in ‘alles en niets doen’ 
We nemen dit zeker mee in onze volgende stuurgroepvergaderingen. 

 

Verslag : Jolijn Deceulaer 

 


