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1. INTRODUCTIE 



• Zet jezelf op mute wanneer je niet aan het woord bent 

• Indien je een vraag en/of opmerking hebt, steek dan het handje

omhoog

• Voorziene tijd webinar: 1 uur

Spelregels Webinar



2. VOORSTELLEN ACTIEPLAN 
SCHELDE-LEIE
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3. Actieplan Schelde – Leie   

• Voorstelling Actieplan Schelde-Leie inzake mondzorg door Dr Johan Matthijs (voorzitter zorgraad 

en vertegenwoordiger huisartsen en tandartsen binnen ELZ Schelde – Leie)
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3. Actieplan Schelde – Leie   
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3. Actieplan Schelde – Leie   
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3. Actieplan Schelde – Leie   
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3. Actieplan Schelde – Leie   



11

3. Actieplan Schelde – Leie   
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3. Actieplan Schelde – Leie   
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3. Actieplan Schelde – Leie   



14

3. Actieplan Schelde – Leie   

* Prijs wordt bepaald op basis van de grootte van een WZC en is dus voor elk WZC anders. 
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3. Actieplan Schelde – Leie   
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3. Actieplan Schelde – Leie   



3. ORGANISATIESTRUCTUUR ELZ
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3. Organisatiestructuur ELZ
Eerstelijnszone

• = VZW 

• Doel VZW = samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen, eerstelijnszorgaanbieders, 

verenigingen van PZON, verenigingen van mantelzorgers en vrijwilligers realiseren en versterken

➔ Evolueren naar vraaggestuurde en integrale zorg en ondersteuning van de PZON

• Concrete activiteiten VZW:

1

3

5 2

Organisatie en aanbod van kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning afstemmen op 

de zorg – en ondersteuningsvragen (ism. Mantelzorgers, vrijwilligers, …)

Ondersteuning lokaal sociaal beleid 

Ondersteuning beroepspecifieke verenigingen
4

Ondersteuning eerstelijnszorgaanbieders 

Meewerken aan uitvoering van Vlaamse 

gezondheidsdoelstellingen 
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3. Organisatiestructuur ELZ

Eerstelijnszone

Organisatie ELZ

• Sturing en beheer: Algemene Vergadering

• Bestuur en vertegenwoordiging: Bestuursorgaan 

• Operationeel niveau: Dagelijks bestuur 

Elke ELZ kiest hoe zij hun organisatiestructuur invullen
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3. Organisatiestructuur ELZ
Voorbeeld organisatiestructuur ELZ

Raadpleeg hier jouw organisatiestructuur

https://www.eerstelijnszone.be/

https://www.eerstelijnszone.be/
https://www.eerstelijnszone.be/


21

3. Organisatiestructuur ELZ

Eerstelijnszone

• Sturing en beheer: Algemene vergadering (AV) 

ELZ 1 ELZ 2

Algemene vergadering ➔ in uitzonderlijke gevallen is deze ook de Zorgraad

Samenstelling =Alle natuurlijke personen die 
als eerstelijnspartner 
werkzaam zijn in het 
werkingsgebied van de VZW 
(ELZ) en die actief deelnemen 
aan 1 werkgroep 

=Effectieve leden van de 
zorgraad en plaatsvervangende 
leden 

Voorzitter AV = voorzitter bestuursorgaan 

Bevoegdheid AV • Wijzigen van de statuten
• Ontbinding VZW 
• Goedkeuring begroting en jaarrekening 
• …

Bijeenkomst Jaarlijks 



22

3. Organisatiestructuur ELZ
Eerstelijnszone

• Bestuur en vertegenwoordiging: Bestuursorgaan 

ELZ 1 ELZ 2

Bestuursorgaan ➔meestal de Zorgraad

Samenstelling • Vertegenwoordiging vanuit 
AV

• Afgevaardigden van 
welzijnsactoren, 
eerstelijnszorgactoren, 
lokale besturen, 
verenigingen van 
mantelzorgers, PZON en 
vrijwilligers (4)

• min 3 bestuurders – max 25 
bestuurders  

• Vertegenwoordiging vanuit 
AV

• Afgevaardigden van 
welzijnsactoren, 
eerstelijnszorgactoren, 
lokale besturen, 
verenigingen van 
mantelzorgers, PZON en 
vrijwilligers, optionele 
partners (5)

• Min 14 bestuurders - max 25 
bestuurders  

Termijn 3 jaar 6 jaar 

Bevoegdheid bestuursorgaan  Handelingen stellen en 
beslissingen nemen in kader van 
de verwezenlijking van het doel 
van de ELZ

Handelingen stellen en 
beslissingen nemen in kader van 
de verwezenlijking van het doel 
van de ELZ

Bijeenkomst Min 6x/jaar Indien nodig 
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3. Organisatiestructuur ELZ

Eerstelijnszone

• Operationeel niveau: Dagelijks bestuur 

Dagelijks bestuur ➔ Binnen het bestuursorgaan 

Samenstelling • Voorzitter
• Ondervoorzitter
• Secretaris 
• Penningmeester 
• Minstens 1 afvaardiging vanuit de 

clusters

Bevoegdheden • Handelingen en beslissingen in kader van 
de dagelijkse behoefte van de ELZ

• Voorbereiding van de vergaderingen van 
het bestuursorgaan 
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3. Organisatiestructuur ELZ
Eerstelijnszone

• Ondersteuning van de werking van de Algemene vergadering en Bestuursorgaan door:

1. Werkgroepen

2. Clusteroverleg 

Werkgroepen Clusteroverleg 

• Voor de uitwerking van opdrachten en 

projecten 

• Oprichting op initiatief van het 

bestuursorgaan 

• Samenstelling wordt bepaald door het 

bestuursorgaan 

• Samenstelling: leden 

bestuursorgaan/leden 

AV/personeelsleden ELZ/deskundigen/…

• Opvolging van specifieke 

doelgroepen en thema’s binnen 

de afzonderlijke clusters 

• Terugkoppeling naar 

bestuursorgaan en/of algemene 

vergadering (zorgraad)

Organisatie en 

samenkomst afhankelijk 

van organisatie ELZ
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3. Organisatiestructuur ELZ - Zorgraad 

Zorgraad eerstelijnszone (= meestal bestuursorgaan)

• Zorgraad = geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen haar werkingsgebied werkt aan de 

organisatie van de eerstelijnszorg en ondersteuning van eerstelijnszorgaanbieders 

• Aanduiden van actiefiches en beleidsplannen ➔mondzorg gerelateerde thema’s

• Samenstelling: verplichte en optionele partners 

Verplichte partners Optionele partners 

20 zetels  Max 4 zetels 

Vanuit clusters:
• Lokale besturen en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
• Medische en paramedische beroepen (onder meer tandartsen)
• Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg
• Diensten oppashulp
• Lokale dienstencentra
• Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
• Centra voor algemeen welzijnswerk
• Woonzorgcentra, inclusief dagverzorgingscentra en kortverblijf
• Huizen van het Kind
• Eerstelijnspsychologische functies
• Verenigingen van gebruikers/personen met een zorg- en 

ondersteuningsnood en mantelzorgers/vrijwilligers 

• Leden die omwille van hun specifiek profiel (bv. sterk genetwerkt 
persoon in de regio van de eerstelijnszone) of expertise (bv. iemand 
met een meer academische achtergrond) gevraagd worden om deel 
uit te maken van de voorlopige Zorgraad

• ‘Open’ stoelen: naargelang het thema of de agenda kan de voorlopige 
Zorgraad beslissen om een specifieke expertise vanuit de optionele 
Partners uit te nodigen bv. vanuit de basis specialistische zorg

• invulling van plaatsen in functie van de lokale context
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3. Organisatiestructuur ELZ - Zorgraad 

Zorgraad eerstelijnszone

• Verkiezingstermijn afhankelijk van organisatie Zorgraad

o Indien Bestuursorgaan = Zorgraad: elke 3  of 6 jaar verkiezingen

o Indien Algemene vergadering = Zorgraad: ad hoc, indien nieuwe kandidaat wenst toe te 

treden of er vrijgekomen mandaten zijn

• Wijze van kandidaatstelling verschilt per ELZ ➔ te bevragen bij ELZ-coördinator

o Bv. ELZ WE40: kandidaatsformulier invullen

https://www.eerstelijnszone.be/kandidaat-zorgraad-elz-we40


4. ACTIEPLANNEN ELZ

Proces doorlopen
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Actieplannen eerstelijnszone
• Zorgraad is verantwoordelijk voor:

o Organisatie van de eerstelijnszorg 

o Ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

• Alle deelnemende partners binnen de zorgraad brengen de noden van de lokale bevolking in kaart

➔Op basis van deze noden werken de deelnemende partners een actieplan uit 

Actieplan bepaalt waar de eerstelijnszone de komende periode (1 jaar) op zal inzetten  

Actieplan ≠ beleidsplan 

Actieplan Beleidsplan 

Actieplan wordt jaarlijks opgemaakt (voor het komende werkjaar) Beleidsplan wordt 2 of 3 jaarlijks opgemaakt door de ELZ (afhankelijk 

van ELZ)

Inhoud:

• verschillende actiepunten en resultaten, met inbegrip van de belangrijke 

randvoorwaarden om de acties te doen slagen 

• 5 acties 

Inhoud:

• Missie en visie eerstelijnszone

• Centrale waarden en principes

• Strategische en operationele doeleinden 

Door zorgraad, relevante partners, … Met onder meer partners uit de verschillende zorg – en 

welzijnsdomeinen



5. SOCIALE KAART 

Datum van lancering nieuwe versie sociale kaart is nog onbekend 
➔Onduidelijk welke informatie aangeleverd moet worden

➔Wachten tot dit helder is ➔Unieke en betrouwbare database, deontologisch gevalideerd  
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ELA gezocht Eerstelijnszone RITS
ELZ RITS: Tielt, Dentergem, Pittem, Wingene, Ruiselede, Meulebeke, Oostrozebeke, Izegem, Ingelmunster, 
Lendelede

Opstart project Gerodent+

Het project Gerodent+ focust op verschillende niveaus waarbij ze enerzijds mondgezondheid onder de aandacht 
willen brengen bij kwetsbare en zorgafhankelijke thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers en anderzijds 
willen ze ook via het promoten van een betere interprofessionele samenwerking komen tot een betere 
integratie van mondgezondheid binnen andere aspecten van zorg en een beter doorverwijsbeleid.

Met dit project willen ze heel sterk inzetten op het potentieel van de Eerstelijnszones. Daarom hebben ze één 
ELZ in Oost-Vlaanderen en één ELZ in West-Vlaanderen geselecteerd waarin ze het project willen uitrollen. Na 
afronding is het de bedoeling dat ook andere ELZ’s met de opgedane kennis en ontwikkelde tools aan de slag 
kunnen.

Een goede mondgezondheid, met een focus op kwetsbare doelgroepen in de maatschappij waaronder de 
ouderen, is sinds 2018 een gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse Overheid. Er is daardoor ook in 2021 een 
budget voorzien om te spenderen aan preventieve mondgezondheid.



6. Q&A
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Bedankt 


