Nieuwe planning Vlaamse Overheid vormgeving Regionaal Zorgplatform ( versie
september 2020 ).
Inleiding:
•
•

•

4 pilootprojecten in Vlaanderen Regionaal Zorgplatform: Kempen, Waas-Dender, OostLimburg, Halle – Vilvoorde
Elke piloot heeft een transitiecoach toegewezen gekregen vanuit AZG. Deze transitiecoaches
hebben ook de vorming van de eerstelijnszones begeleidt. Stef Steyaert, consultant Levuur (
https://levuur.be/ ) coördineert voor AZG de hervorming en is ook lid van het team Eerstelijn
binnen AZG.
Tijdstraject piloten loopt tot en met 30 juni 2021. Initieel was dit 31 december 2020 maar
door Corona is dit verlengd met 6 maanden.

Vanuit de Vlaamse Overheid is een nieuwe timing opgemaakt in september 2020 voor de piloten. In
onderstaande oplijsting kan u deze in detail vinden. Het komt erop neer dat gefaseerd wordt gewerkt
aan
1. Missie & Visie
2. Opdrachten
3. Structuur
Planning:
• Van nu tot en met 24 november: de pilootprojecten buigen zich samen met hun transitiecoach
over de “dwang/drang-vraag”, de bestaansreden van de regionale zorgplatformen, gebaseerd
op de reeds opgedane ervaringen in de pilootprojecten tot nu toe. Samen met de
transitiecoach werken ze aan een heldere "mission statement” die zal gepresenteerd wordt
op 24 november. Op 7 oktober zullen we langs onze zijde (Karen, Stef, Marleen, Ruth en
Steven) samenkomen om te kijken wat er reeds bezig is aan voorbereidingen, hoe we de
processen in de 4 pilootprojecten op elkaar afstemmen en uiteraard om te zien hoe we kunnen
toewerken naar vergelijkbare outputs voor de presentatie op 24 november
•

24 november 2020: een eerste plenaire bijeenkomst met de 4 pilootprojecten waar we op
basis van de presentatie van de resultaten van de 4 pilootprojecten, met elkaar in overleg gaan
over een collectieve “mission statement”: waar zitten gemeenschappelijkheden, waar zitten
verschillen? Wat is de achtergrond van die verschillen? Wat leren we hieruit voor de
collectieve opdracht die we hebben,…. We werken toe naar een gedragen eindresultaat.

•

24 november - 23 december 2020 : op basis van het resultaat van de collectieve sessie gaan
de pilootprojecten in deze periode aan de slag om de collectieve “mission statement” toe te
passen op hun context en hun ervaring, o.m. ook door terug te koppelen naar hun
achterban. Wat blijft er zeker overeind staan? Waar zitten eventueel nog moeilijkere
punten? Wat ontbreekt er nog? Deze input brengt elk pilootproject samen in een presentatie
voor een tweede plenaire bijeenkomst.

•

23 december 2020: we brengen de resultaten van de reality check van alle pilootprojecten
samen en bespreken met elkaar de nieuwe inzichten. Op basis hiervan herformuleren we waar
nodig de “mission statement” van een regionaal zorgplatform. In de namiddag doen we een
eerste brainstorm, als aanzet voor het volgende “huiswerk”: we vertalen de “mission
statement” in mogelijke opdrachten voor een regionaal zorgplatform
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•

23 december 2020 - 11 februari 2021 : de pilootprojecten werken verder aan de
“opdrachtenportefeuille”. Op basis van hun eigen ervaring en de experimenten waarrond elk
pilootproject bezig is, finaliseert elk pilootproject, met ondersteuning van de transitiecoach,
de lijst met opdrachten. Waar dat reeds mogelijk is, worden opdrachten “gedocumenteerd”
(hoe aanpakken, voorziene impact, procesflows…)

•

11 februari 2021: 3de collectieve bijeenkomst, we leggen de resultaten samen en proberen
tot een collectief gedragen opdrachtenlijst te komen. Op basis van uitgewerkte
documentatiefiches onderzoeken we of we kunnen komen dat een uniforme template om
opdrachten te omschrijven. Hier zullen we ook voor het eerste aandacht besteden aan
benodigde middelen (budgetten, mankracht…) zodat we later ook gesprek kunnen voeren over
de te voorziene middelen voor RZP. We verdelen de uit te werken opdrachten over de
pilootprojecten (uiteraard kan 1 opdracht aan meerdere pilootprojecten worden toegewezen
om meer rijk materiaal te hebben)

•

11 februari 2021 - 24 maart 2021 : de pilootprojecten werken verder aan de uitwerking van de
opdrachten waarbij ze hun ervaringen met de experimenten kunnen gebruiken

•

24 maart 2021 : 4de collectieve bijeenkomst : we leggen de uitgewerkte opdrachten samen en
integreren het materiaal. Daarnaast bereiden we de grote leer- en deeldag voor met de
andere toekomstige regionale zorgzones

•

24 maart 2021 - 12 mei 2021: samen met TC voorbereiden Vlaamse leer- en deeldag op basis
van al het verzamelde materiaal

•

12 mei 2021 : Vlaamse leer- en deeldag

•

12 mei 2021 - 10 juni 2021: we integreren - per pilootproject en samen met de TC - al het
geleerde in een model voor structuur/leidende organisatieprincipes en bespreken per project
de benodigde middelen. We werken een voorstel uit voor het laatste collectieve moment

•

10 juni 2021: 5de collectieve moment: samenleven inzichten mbt organisatievorm/leidende
organisatieprincipes en benodigde middelen

•

7 juli 2021 : Slotbijeenkomst met pilootprojecten
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