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Ambitieus loopbaanpact
Bovenaan de lijst van knelpuntberoepen
van de VDAB prijkt het beroep ‘verpleegkundige’. Hierin komt de komende jaren
geen verbetering, integendeel. We stevenen af op een gigantisch tekort aan
zorgpersoneel. Zorgnet-Icuro roept alle
stakeholders – overheid, vakbonden, onderwijs, experten en werkgevers – daarom
op om werk te maken van een ambitieus
loopbaanpact voor de zorgsector.
De cijfers en prognoses zijn alarmerend.
Voor elke twee vacatures voor een verpleegkundige is er amper één kandidaat
beschikbaar. De babyboomers gaan de
komende jaren massaal met pensioen.
Bovendien zijn er dit jaar weer minder
inschrijvingen in de opleidingen voor verpleegkunde. En door de recente verlenging van de bacheloropleiding met één
jaar, wat de kwaliteit ten goede zal komen,
komen er aan het einde van het academiejaar 2018-2019 nauwelijks bachelors
verpleegkunde bij.
Het is een vicieuze cirkel. De uitstroom
van verpleegkundigen is groter dan de
instroom, wat de druk op verpleegkundigen nog doet toenemen, met als gevolg:
ziekteverzuim, nog meer vervroegde uitstroom en de perceptie van het beroep als
‘zwaar’ en ‘onaantrekkelijk’. Bovendien
stijgen de noden van de mensen, wat de
vraag eveneens doet toenemen. Nu de
arbeidsmarkt overal aantrekt, zal de war
for talent bovendien in alle hevigheid losbarsten. Ook binnen de zorgsector dreigt
een ongezonde concurrentie te ontstaan.
Een beetje morrelen in de marge zal niet
voldoende zijn. Een globaal loopbaanpact
voor de zorg is noodzakelijk. Dat moet
focussen op instroom, aantrekkelijke
loopbanen met wendbaar en werkbaar
werk, innovatie op de werkvloer en een
evenwichtig eindeloopbaanbeleid.
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Het spreekt voor zich dat we moeten blijven inzetten op campagnes. We moeten
constructief werken aan een positieve
beeldvorming. De basisopleidingen moeten voldoende generiek zijn, met specialisatiemogelijkheden, zodat verpleegkundigen flexibel inzetbaar zijn, en zelf ook
gemakkelijk van job kunnen switchen naar
andere contexten en inhoud.
Om de zorg op de werkvloer georganiseerd
te krijgen met het beschikbare personeel
hebben we nood aan een wendbaarder
zorgorganisatie. Dat vereist aanpassingen
aan de wet op de zorgberoepen (het KB78),
dat strikte krijtlijnen trekt wie welke
taken mag uitvoeren. Die aanpassingen
zijn trouwens ook nodig om zorg op maat
van de patiënt/cliënt te verlenen.
Het maatschappelijk debat focust vandaag
op het einde van de loopbaan, met name
de definiëring van de zware beroepen.
We moeten breder durven te kijken. Een
goed loopbaanbeleid heeft aandacht voor
de work-life-balance en het aantrekkelijk
maken van de job in alle loopbaanfasen.
Verschillende zaken moeten in het debat
op tafel komen: een betere spreiding over
de hele loopbaan van de extra verlofdagen
waarop oudere zorgmedewerkers vandaag recht hebben; vorming, opleiding
en groeikansen doorheen de hele loopbaan; valorisatie van competenties, ook
van zij-instromers.
We mogen niet alleen focussen op collectieve maatregelen om het werk werkbaar
te houden tot op het einde van de loopbaan. Even belangrijk zijn maatregelen die
het voor werknemers mogelijk maken hun
loopbaan op hun persoonlijke maat vorm
te geven. Een meer individuele aanpak van
het loopbaanbeleid dringt zich op, met
vorming, loopbaangesprekken en ‘cafetariaplannen’, waaruit werknemers kunnen

EDITORIAAL

kiezen, vanuit hun individuele prioriteiten
en keuzes op een bepaald moment in hun
loopbaan.
Er ligt werk op de plank. Zorgnet-Icuro
is bereid het overleg over een globaal en
duurzaam loopbaanpact voor de zorg in al
zijn facetten en met alle stakeholders aan
te gaan. We vragen dat er op korte termijn
naar het model van de pensioencommissie
een overlegforum wordt gecreëerd dat
in alle openheid de diverse elementen
op tafel legt. Heilige huisjes mogen niet
geschuwd worden. Alleen op die manier
kunnen we dit probleem van personeelstekort samen het hoofd bieden.
Margot Cloet
Gedelegeerd bestuurder

TWEEDAAGSE MASTERCLASS VOOR BESTUURDERS
OUDERENZORGVOORZIENINGEN
1 en 2 juni in Gent
30 november en 1 december in Geetbets

De ouderenzorgvoorzieningen staan voor
belangrijke veranderingen en uitdagingen,
zoals de vermaatschappelijking van de
zorg, het bieden van kwaliteitsvolle zorg
op maat, de persoonsvolgende financiering, intersectoraal werken… Dat alles
tegen de achtergrond van samenwerken
in netwerken en de stijgende vraag naar
efficiëntie en transparantie. Tegelijkertijd blijven het bewaken van de kwaliteit,
toegankelijkheid en betaalbaarheid van
de zorg cruciale opdrachten.

keer. Door de hoge vraag herhalen we dezelfde masterclass in 2018 nog twee keer,
op 1 en 2 juni in Gent, en op 30 november
en 1 december in het Vlaams-Brabantse
Geetbets. De tweedaagse opleidingen geven een introductie in diverse beleidsdomeinen van de residentiële ouderenzorg.
Telkens kunnen een 25-tal bestuurders
deelnemen. Het programma start telkens
op vrijdag om 9u en eindigt op zaterdag
om 14u. Kostprijs: 395 euro, overnachting
inbegrepen.

Zorgnet-Icuro organiseerde deze master
classes voor bestuurders in de ouderenzorg in de afgelopen maanden al twee

Thema’s zoals het Vlaams en federaal
overheidsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethisch onderbouwde

beleidskeuzes, samenwerken in netwerken, kwaliteitszorg, financiering van de
werking van de ouderenzorg, het uitrollen
van een investeringsbeleid, corporate governance en bestuurdersaansprakelijkheid
komen aan bod.
Een masterclass is steeds opgebouwd uit
een tweedaagse opleiding met overnachting. We vangen aan op vrijdag om 9 uur en
sluiten af op zaterdag omstreeks 14 uur.

Meer informatie vind je op de website:
www.zorgneticuro.be bij ‘Onze opleidingen’.

SAVE THE DATE

NIEUWE 'IK GA ERVOOR-CAMPAGNE'

STUDIEDAG
NETWERKEN
ZIEKENHUIZEN

LEERLINGEN RAKEN GEBOEID DOOR
DE ZORG IN ESCAPE ROOMS

7 juni 2018 in Brussel

De vorming van locoregionale ziekenhuisnetwerken is brandend actueel. Ook los
daarvan stellen zich vandaag verschillende onduidelijkheden inzake samenwerking en is er nood aan informatie over
wat vandaag wettelijke mogelijkheden
en good practices zijn.
Zorgnet-Icuro organiseert daarom een
grote studiedag over verschillende aspecten van samenwerking tussen ziekenhuizen, zowel juridisch, financieel
als organisatorisch. Het is de bedoeling
om de deelnemers een overkoepelend
zicht te geven over deze verschillende
aspecten, met mogelijke oplossingen en
constructieve formules, aangevuld met
good practices.
Een uitgewerkt programma en de mogelijkheid tot inschrijving volgen. Wij
kijken er alvast naar uit om u te mogen
verwelkomen!

In meer dan 30 middelbare scholen
in Vlaanderen verschijnt een escape
room die laatstejaars laat ontdekken
hoe straf een job in de zorgsector kan
zijn. De leerlingen moeten eruit ontsnappen door samen te werken en
puzzels op te lossen. Spelenderwijs
maken ze er zo kennis met de vele
facetten van werken in de zorg. Want
wie werkt in de zorg, die maakt elke
dag iets straf mee.
Ondersteun mee de campagne!
Download de affiche en hang ze op
zichtbare plaatsen op.
www.ikgaervoor.be/campagne
materialen
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WZC SINT-ELISABETH WINT
FOOD WASTE AWARD

In Brussel werden op 20 maart de Food
Waste Awards uitgereikt aan zorgvoorzieningen die bijzondere inspanningen leveren om voedselverspilling te vermijden.
De drie genomineerden in de categorie
Gezondheidszorg waren allemaal leden
van Zorgnet-Icuro. WZC Sint-Elisabeth
uit Oostende werd door televoting tot winnaar verkozen. De andere genomineerden
waren O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in
Waregem en WZC Sint-Eligius Zeveneken.
Felicitaties aan al onze leden!

Deze voorziening behaalde
een accreditatie.
Proficiat aan alle medewerkers
die dit samen realiseerden!

Wij steunen de positieve ingesteldheid
om zorgzaam met voeding om te gaan
en waste te vermijden. Het delen van info
en verspreiden van goede praktijken om
voedselverspilling tegen te gaan is ook
een doelstelling. Europa is momenteel ook
acties aan het opstarten om voedselverspilling met 50% te reduceren tegen 2030.
Meer informatie vind je op de website
www.foodwin.org.
Behaalde accreditaties tussen
08/03/2018 en 09/04/2018

SAVE THE DATE

'ALS PLOPSA DE BAAS WAS
IN DE ZORG'
18 oktober 2018 in De Panne

Heb je donderdag 18 oktober 2018 al geblokkeerd in je agenda? Gauw doen! Die
dag organiseert het team kwaliteitszorg
van Zorgnet-Icuro immers de studiedag
‘Als Plopsa de baas was in de zorg'. 
Op deze studiedag bouwen we voort op
het gedachtegoed uit het boek van Fred
Lee, Als Disney de baas was in uw ziekenhuis. We focussen niet op Disney, maar op
inspirerende organisaties uit eigen land.
We verruimen ook onze blik en richten
ons niet exclusief op de ziekenhuizen,
maar willen ook een boeiend verhaal
brengen voor ouderenzorg én geestelijke
gezondheidzorg.
Wat zal er aan bod komen? We starten
met Steve Van den Kerkhof, de CEO van
Plopsaland. In België zit tenslotte koning
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‘Samson’ op de troon! Ook de ideeën en
de filosofie van Wouter Torfs (Schoenen
Torfs) laten we op je los. We zoeken samen met jou uit welke ideeën zij hebben
om de kwaliteit in de zorgsector verder
uit te bouwen. Ook wisten we Corine
Jansen, patiënten(f)luisteraar, te strikken. Zij neemt je dan weer mee in haar
verhaal hoe belangrijk het is te luisteren
naar patiënten bij het ontwikkelen van
innovaties.
We verkennen ook de piste om snelle beslissers te laten deelnemen aan een toer
‘Plopsa achter de schermen’, waardoor
we meteen verklappen dat we te gast zijn
in ‘Plopsaland De Panne’. Begrippen als
loyauteit van klanten én medewerkers,
bevlogenheid en bejegening staan doorheen het ganse programma en bij de blik

achter de schermen centraal. Het zijn
allemaal noodzakelijke ingrediënten voor
het realiseren van kwaliteitsvolle zorg.
Kortom, aan allen die zullen komen...
proficiat! Aan allen die niet zullen komen, jullie zullen wat missen!
Hou je mailbox dus zeker in de gaten, in de
komende weken mag je meer informatie
van ons verwachten.

Wie is Koen Geens?
Koen Geens werd in 1958 geboren in Brasschaat. Hij is buitengewoon hoogleraar
aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de
KU Leuven. Hij is ook directeur van het Jan
Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht,
voorzitter van de Thomas More Hogescholen en lid van de Inrichtende Overheid
KU Leuven en Associatie KU Leuven.
Geens was van maart 2013 tot oktober 2014 minister van Financiën in de
regering Di Rupo. Op 25 mei 2014 werd hij
verkozen als volksvertegenwoordiger in
de Kamer. Sinds 11 oktober 2014 is Koen
Geens federaal minister van Justitie in de
regering Michel.
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INTERVIEW MET MINISTER VAN JUSTITIE KOEN GEENS
OVER NIEUW WETBOEK ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN

“Ik denk dat de echte vzw’s
hier heel gelukkig mee zullen zijn”

Vzw’s worden binnenkort ondernemin
gen. Dat betekent onder meer dat ze
voortaan commerciële activiteiten mo
gen uitoefenen, maar ook in faling kun
nen gaan. Die veranderingen kaderen
in een grondige hervorming van de wet
op vennootschappen en verenigingen
van federaal minister van Justitie Koen
Geens. Op 26 april komt minister Geens
die hervorming persoonlijk toelichten
op de studiedag ‘Vzw-wetgeving: what’s
new?’ van Zorgnet-Icuro in Brussel. Wij
zochten de minister vooraf al even op
voor een gesprek.

Tegelijk zorgen we ervoor dat derden,
zoals schuldeisers, de nodige waarborgen
blijven behouden.

Een groep experten boog zich op aansturen van minister Geens over het verouderde vennootschapsrecht en bereidde een
nieuw Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) voor. Als alles loopt
zoals voorzien, gaat de nieuwe wetgeving
voor nieuwe vennootschappen en verenigingen in op 1 januari 2019. Voor al bestaande vennootschappen en verenigingen
is dat een jaar later, tenzij ze eerder kiezen
om de nieuwe wetgeving te gebruiken en
dus ‘opt-innen’. Belangrijk is dat verenigingen gedurende tien jaar, dus tot 2029,
activiteiten kunnen uitoefenen binnen de
perken van artikel 1 van de wet van 27
juni 1921 (de huidige wet op vzw’s), zodat
zij voldoende tijd krijgen om eventuele
implicaties als gevolg van de hervorming
aan te pakken.

Voor de vzw’s treden drie belangrijke
wijzigingen op. Eerst wordt op 1 mei
2018 het insolventierecht van toepassing. Dat houdt in dat vzw’s voortaan ook
insolventieprocedures kunnen gebruiken, bijvoorbeeld een faillissement of
een overdracht. Het doel hiervan is om
verlieslatende vzw’s de kans te geven om
op een ordentelijke manier hun schulden
af te betalen en zo aan de schuldeisers te
voldoen. Zo kan de rechtbank bijvoorbeeld
een voorlopige bewindvoerder aanstellen,
die de nodige maatregelen treft, waardoor
een faillissement kan worden vermeden.
Dat kan nodig zijn. Naast de vele duizenden kleine vzw’s zijn er immers ook hele
grote vzw’s met een grote omzet en een
grote verantwoordelijkheid, ook tegenover
derden. Bijvoorbeeld de ziekenhuizen en
de woonzorgcentra.

Waarom is deze grondige hervorming
nodig?
Koen Geens: We willen het Belgische
vennootschapsrecht vooral flexibeler
en aantrekkelijker maken. Het wordt in
de nabije toekomst dan ook gemakkelijker om een vennootschap op te richten.
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We doen dat ook met het oog op buitenlandse ondernemers die in ons land willen
investeren. Het is een tendens die je overal
in Europa ziet. Europa streeft niet langer
naar een harmonisatie van de wetgeving.
Dat leidt tot competitie onder de lidstaten.
Elk land wil zo performant mogelijk zijn.

Failliet gaan (of juist niet)
Wat verandert er concreet voor de vzw’s?

Een tweede verandering vindt plaats op
1 november 2018 via het ondernemingsrecht. Vanaf dan zullen vzw’s onder de ‘ondernemingsrechtbank’ vallen voor geschillen. De ondernemingsrechtbank vervangt
de vroegere rechtbank van koophandel.

Ten derde komt er op 1 januari 2019 één
nieuw wetboek voor vennootschappen én
verenigingen. Hoe wordt het onderscheid
tussen vennootschappen en verenigingen
op vandaag gemaakt? Men spreekt over
het ‘oogmerk’ of de ‘intentie’ tot winst.
Rechters baseren zich evenwel niet op
‘intenties’, maar op realiteiten. Een rechter
beoordeelt of een organisatie al dan niet
terecht voor de vorm van een vennootschap of een vereniging heeft gekozen.
Wat is er in de realiteit met de winst gebeurd? Is die toegekend aan de leden of de
vennoten? Of is de winst geïnvesteerd in
het doel waarvoor de vereniging is opgericht? De werkelijkheid van de winstaffectatie zal in de toekomst de doorslag geven.
Ik denk dat de echte vzw’s hiermee heel
gelukkig zullen zijn. Nu gebeurt het weleens dat een organisatie misbruik maakt
van de vzw-vorm, bijvoorbeeld om aan de
administratieve voogdij te ontsnappen.
Dat leidt dan tot situaties waarin een vzw
gerund wordt als een bedrijf dat 18 jaar
lang 1.000 euro per dag uitbetaalt aan
een zelfstandig ‘consultant-directeur’.
In de toekomst zal de rechtbank oordelen of de winst vooral besteed is aan het
doel van de vzw of veeleer aangewend
werd om de leden of de bestuurders te
verrijken. Bestuurders mogen zeker de
kost verdienen, maar binnen bepaalde
grenzen en het is aan de rechtbank om
daarover te oordelen.
Vzw’s zullen door deze hervorming ook
commerciële activiteiten kunnen uitvoeren?
Dat klopt. Vroeger noemden we dat ‘handelsactiviteiten’ en was er sprake van
‘handelaars’. Die terminologie verdwijnt
met de nieuwe wetgeving. Verenigingen
krijgen meer ruimte. Om kort te gaan:

“Vzw’s kunnen binnenkort commerciële activiteiten uitvoeren.
Om kort te gaan: alles mag, zolang de winst maar gaat naar
het goede doel van de vereniging.”

alles mag, zolang de winst maar gaat naar
het goede doel van de vereniging. Als de
winst artificieel zou worden verkleind door
een directeurswedde van 400.000 euro uit
te keren, dan zal dat vragen oproepen.

feitelijke vereniging en een vzw. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de vzw, omdat
die vorm meer stabiliteit geeft en het best
gekend is. Een vzw van vzw’s geeft ruimte
om samen dingen te realiseren.

Vzw’s kunnen ook een bijzondere erken
ning als onderneming met een ‘sociaal
oogmerk’ aanvragen. Wat is hiervan het
doel?

Evoluties internering

Ook wat dat betreft, verandert er eigenlijk
niets. De mogelijkheid van een vennootschap met een sociaal oogmerk bestond
al voor verenigingen of bedrijven. Dat blijft
ongewijzigd. Ook administratief verandert er weinig of niets. De Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO) blijft bestaan,
maar wordt over enkele jaren verruimd
tot KBO+: verenigingen zullen hier dan
terechtkunnen voor één centrale registratie, die bovendien kosteloos wordt.
Wat betekent de nieuwe wetgeving op het
vlak van de bestuurdersaansprakelijkheid?
Om kort te gaan: niets. De bestuurdersaansprakelijkheid mag ook vandaag niet
worden onderschat. Zeker niet in grote
vzw’s. Die realiteit blijft wat ze is. Het enige verschil is dat verenigingen voortaan
failliet kunnen gaan. Bestuurders moeten
er dus wel voor uitkijken dat zij niet de
oorzaak van het faillissement zijn. Het
kan een optie zijn om een verzekering voor
bestuurdersaansprakelijkheid te nemen.
In de zorgsector wordt meer en meer in
netwerken samengewerkt. Het is vaak
nog onduidelijk welke juridische struc
tuur die netwerken het best krijgen.
Wat zou u aanraden?
Ik ben geen specialist in die materie. Lang
geleden heb ik wel de eerste grote fusie
van een OCMW-ziekenhuis en twee private
ziekenhuizen vorm helpen geven: AZ Klina.
Maar de netwerken, dat is iets anders.
Het meest voor de hand liggend zijn een

Half maart was er een positief tussentijds
rapport van het Comité ter Preventie van
Foltering (CPT), over de vorderingen van
ons land op het gebied van internering.
Dat is een pluim op uw hoed?
Ik ben hiervoor op de Raad van Europa in
Straatsburg uitgenodigd en heb daar niets
dan lof gekregen. We hebben de voorbije
jaren heel wat geïnvesteerd. Twee nieuwe
grote forensische psychiatrische centra in
Gent en Antwerpen, en kleine bijkomende voorzieningen in Bierbeek, Zelzate en
Doornik. In 2013 zaten nog 1.200 geïnterneerden in de gevangenis, vandaag
is dat cijfer teruggebracht tot 560. Er zal
trouwens altijd een categorie geïnterneerden in de gevangenis verblijven, zolang
er geen zekerheid is over de status van
die mensen. Het CPT juicht de evolutie
toe. Met de nieuwe interneringswet die op
1 oktober 2016 van kracht werd, hebben
we het systeem vernieuwd en vermenselijkt. In de interneringskamers worden
professionele magistraten bijgestaan door
psychologen en sociaal assistenten.
We werken ook aan een verdere integratie
van de penitentiaire gezondheidszorg in
de reguliere gezondheidszorg. Heel wat
geïnterneerde personen worden vandaag
geplaatst in privé-inrichtingen. Sinds
2018 worden ook de medische kosten van
geïnterneerden die zijn geplaatst in een
privé-inrichting of in een FPC ten laste
genomen door Volksgezondheid, zoals
vandaag reeds het geval is voor geïnterneerde personen die vrij zijn op proef.
Ik heb op dat vlak een goede samenwerking met minister De Block.

Toch schreef eremagistraat Henri Hei
mans op 19 maart – enkele dagen na het
goede rapport van het CPT – een kritische
opiniebijdrage in De Standaard. ‘Toereke
ningsvatbaarheid is een loterij’ luidde de
titel. Hij schrijft onder meer: “Iedereen was
hoopvol toen de nieuwe interneringswet
er kwam, maar anderhalf jaar later blijkt
dat de in de wet aangekondigde strenge
kwaliteitsnormen voor forensisch psy
chiatrisch en psychologisch onderzoek
nog altijd niet van kracht zijn en dat de
verloning van de forensische experts
totaal ondermaats blijft. Het aangekondig
de penitentiair klinisch observatiecentrum
komt er ten vroegste in 2020.”
Henri Heimans was nauw betrokken bij
het uitwerken van de nieuwe interneringswet. Ik begrijp zijn ongeduld. We
timmeren verder aan de weg. Discussies tussen psychiaters en juristen lopen
soms moeilijk. Dat hebben ook recente
rechtszaken nog eens getoond. Juristen staan te kijken naar de geneeskunde
en psychiaters staan te kijken naar de
rechtskunst. Het is ook geen wiskunde
om iemand al dan niet toerekeningsvatbaar te verklaren. De wet geeft wel
ruimte om gedetineerden die toerekeningsvatbaar werden verklaard alsnog
te interneren. Over internering kan dus
in verschillende fasen beslist worden.
Wat het klinisch observatiecentrum in
Haren betreft: dat komt er. Daar hoeft
Heimans niet aan te twijfelen. We hebben
de voorbije jaren grote sprongen voorwaarts gezet en we blijven vooruitgang
boeken. Bij de voorstelling van het rapport van het CPT in Straatsburg zei men
letterlijk: “België kan de jongste twee
jaar als exemplarisch gelden in Europa.”
Het is jammer dat die uiterst positieve
uitspraken de pers niet altijd halen.
Onlangs werden de erfbelasting en de suc
cessierechten aangepast. Die wijziging

zorgwijzer | 8

botste bij nogal wat sociale organisaties
op onbegrip: de kloof tussen rijk en arm
wordt er nog groter door. Hoe kijkt u daar
tegenaan?
Voor alle duidelijkheid: de erfbelasting is
een bevoegdheid van de gemeenschappen.
Op Justitie hebben we wel het erfrecht
hervormd. Maar de discussie over een
rechtvaardige erfbelasting is zo oud als
de straat. Successierechten zijn een vorm
van herverdeling, waarbij een deel van de
rijkdom afgetopt wordt ten voordele van
de Staat, wat vooral ten goede komt aan
de mindervermogenden. Wat we echter
zien, is dat de voorbije decennia heel veel
mensen tot de gegoede middenklasse
zijn gaan behoren. Die mensen vinden de
erfbelasting te zwaar. Toen mijn grootvader in de jaren 1970 overleed, liet hij
20.000 frank achter. Kunt u zich dat nog
voorstellen? We zijn met zijn allen rijker
geworden. We zijn daardoor met meer
mensen die successierechten bijdragen,
waardoor we het aandeel per geval wat
kunnen laten dalen. Zeker nu de pensioenen vaak ontoereikend dreigen te worden,
is dat een goed idee. Door de economische
groei dalen trouwens de tarieven van alle
belastingen. In 1978 bedroeg de hoogste
schijf in de personenbelasting 72%, vandaag is dat 45%. Toch is de opbrengt voor
de schatkist vandaag groter, omdat ook
de taart groter is geworden. Idem dito
voor de vennootschapsbelasting. Die is
door de jaren heen gedaald van 48% naar
25%. Dat we eenzelfde beweging zien in
de successierechten, is dus helemaal niet
vreemd of asociaal. De opbrengst blijft significant en kan nominaal weer groeien als
het economisch goed blijft gaan. Te hoge
belastingen ontmoedigt mensen. Dat toont
de Laffercurve aan: je kunt als overheid
méér verdienen door de belastingen op
een bepaald punt te laten zakken. Tegelijk
blijven successierechten een belangrijk
instrument voor een herverdeling.
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“Het gemakkelijkste zou zijn om iedereen
non-stop af te luisteren: dan weten we alles.
Maar dat willen we toch niet?”
Over de toekomst van justitie schreef u een
visietekst: “The court of the future: toegan
kelijker en stipter, en daarom rechtvaar
diger.” U wilt inzetten op digitalisering?
We moeten maximaal de vruchten plukken
van de nieuwe technologieën. We hebben
er allemaal belang bij om justitie laagdrempelig en toegankelijk te maken. Met
de pc kan je thuis een reis boeken zonder
problemen. Zo moet het ook mogelijk zijn
om zonder verplaatsingen inzage te hebben in je gerechtsdossier. Voor de meest
kwetsbare mensen zullen we altijd ook
een alternatief voorzien, bijvoorbeeld
inzage in je dossier in de meest nabije
rechtbank en met de hulp van een griffier.
Zoals de gezondheidszorg de mogelijk
heden van ‘zorg op afstand’ ontdekt, zo
moet ook justitie hierop inzetten. Justitie
is pas in 2000 begonnen met informatisering, 10 of 15 jaar na de meeste ondernemingen. Het is bovendien een complex
proces. Maar laat ons optimistisch zijn: we
zullen binnenkort kunnen genieten van de
‘voorsprong gevende achterstand’. Wist je
dat Georgië vandaag de best geïnformatiseerde justitie heeft? Precies omdat ze
er zo laat aan begonnen zijn en van nul
hebben kunnen bouwen op ervaringen van
anderen. Maar ik geef toe: we hebben in
ons land nog een hele weg af te leggen.

Rechtvaardigheid
Toegankelijkheid en stiptheid zullen onge
twijfeld bijdragen tot de rechtvaardigheid,
maar wordt de perceptie van onrechtvaar
digheid vandaag niet vooral gevoed door de
vele procedurefouten en procedureslagen?
Wie een goede advocaat kan betalen, ont
springt dikwijls de dans, lijkt het wel.
Stel je voor dat in de zorg alles in de openbaarheid verliep. Dat er in elke operatiezaal drie camera’s hangen en dat journalisten rechtstreeks verslag uitbrengen
van elke beweging en elk woord. Hoe zou
dat zijn? Justitie is een heel delicaat terrein en alles gebeurt in de openbaarheid,

waardoor ook de kleinste fouten uitvergroot worden. Natuurlijk moeten we de
impact van procedurefouten op de procedure zoveel mogelijk beperken, maar
tegelijk moeten we de rechten van eenieder vrijwaren. Het is een mythe dat er
niets aan procedurefouten gedaan wordt.
Zelf maakte ik al komaf met verschillende
procedurefouten die een rechtszaak volledig op de helling zetten en/of vertragen.
Maar het blijft uiteraard een heel gevoelige kwestie. Het gemakkelijkste zou zijn
om iedereen non-stop af te luisteren: dan
weten we alles. Maar dat willen we toch
niet? Om iemand af te luisteren, moet je
een goede motivatie hebben. Wordt iemand afgeluisterd zonder dat hiervoor een
mandaat is gegeven door een onderzoeksrechter, dan is dat een probleem, zeker als
het afluisteren het enige bewijsmateriaal
oplevert. Het is dan aan de bodemrechter om na te gaan of er voldoende ander
geldig bewijs voorhanden is.

Maar we kijken ook naar de periode na de
verkiezingen –ongeacht wie mijn opvolger
zal zijn op dit mooie departement. Als we
nog enkele treinen op de rails krijgen, heb
ik er vertrouwen in dat ook die na mei 2019
hun eindstation zullen bereiken. Eén ding is
zeker: we werken voort tot de laatste dag.

Als we de vergelijking met de operatie
zaal doortrekken: als een arts een me
dische fout maakt, wordt hij berecht en
bestraft. Justitie kampt met de perceptie
dat procedurefouten ongestraft blijven.
Ten onrechte?

U koos ooit voor de rechtenstudie “vanuit
de overtuiging dat dit de beste vertrek
basis is om zich in te zetten voor de
samenleving.” U bent daar nog altijd van
overtuigd?

Het is niet zo zeker dat die fout van de arts
wordt opgemerkt en dat er een autopsie
wordt gedaan. Terwijl de procedurefout
van het gerecht zeker in het vonnis door de
pers aan het licht wordt gebracht. Gerecht
en politiek staan altijd blootgesteld aan
de openbaarheid.
Over goed een jaar zijn er federale verkie
zingen. Wat wilt u nog realiseren?
De verkiezingen zijn voor mij geen einddoel als ik het heb over hervormingen op
Justitie. Bedoeling is uiteraard om nog
zoveel mogelijk hervormingen volledig door
het parlement te krijgen. Denk maar aan
de hervorming van het huwelijksvermogensrecht, het ondernemingsrecht, het
vennootschapsrecht en het strafrecht.

Wat is het belangrijkste dat u tot nu toe
geleerd hebt als minister van Justitie?
Dat mensen wakker liggen van justitie:
vrijheid, privacy en veiligheid zijn belangrijk en moeten verzoend worden op de
best mogelijke wijze. Die aandacht van
het publiek is gelukkig, want België had
dit departement wat verwaarloosd na de
Tweede Wereldoorlog. In die zin is het
dankbaar om minister van Justitie te zijn.
Maar bijna dagelijks zijn er brandjes en
steekvlammen. En die moeten geblust
worden zonder het einddoel uit het oog te
verliezen. En dat vraagt van mij dan weer
grote aandacht.

Ja hoor, anders zat ik hier niet. In onze
jeugd noemde men dat ‘de wereld meer
bewoonbaar maken’, later ‘de maakbare
samenleving’. Reken maar dat ik daar nog
altijd sterk in geloof.
De studiedag “VZW-wetgeving: what’s new?”
vindt plaats op donderdag 26 april 2018 in
Brussel. Minister Geens komt er de hervormingen persoonlijk toelichten. Meer informatie en mogelijkheid tot online-inschrijving op:
www.zorgneticuro.be
rubriek: “onze opleidingen”
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ZIEKENHUIZEN WERKEN SAMEN MET PATIËNTENVERENIGINGEN

“De meerwaarde van patiënten
te betrekken is groot”
In Limburg werken meer en meer patiën
tenverenigingen en lotgenotenorganisa
ties nauw samen met de ziekenhuizen. De
oprichting van ZOPP (Zelfhulpondersteu
ning en Patiëntenparticipatie) is daar niet
vreemd aan. Zorgmanager Heidi Dewelf
van AZ Vesalius vertelt hoe die samen
werking vorm krijgt en welke concrete
resultaten vandaag al geboekt worden.
“Het belang van patiëntenparticipatie
neemt snel toe”, vertelt zorgmanager
Heidi Dewelf. “Meer en meer vraagt de
burger of de patiënt controle over zijn
gezondheidstoestand. Patiëntportalen
geven de mogelijkheid om via dagboeken,
vragenlijsten, berichten… te communiceren met de zorgprofessional. Ook de
overheid en de mutualiteiten spelen hierop
in, bijvoorbeeld met Patient Health Viewer,
dat toegang geeft tot bepaalde medische
gegevens. Patient empowerment resulteert
in versterking van de therapietrouw.”
“De samenwerking met patiëntenverenigingen en lotgenotenorganisaties kadert
in diezelfde beweging van participatie,
empowerment en samenwerking. In 2016
ondertekende AZ Vesalius samen met de
andere Limburgse ziekenhuizen een intentieverklaring voor nauwere samenwerking
met deze organisaties. De impuls hiervoor
kwam van het ZOPP Limburg, wat staat
voor Zelfhulpondersteuning en Patiëntenparticipatie. ZOPP is een gezamenlijk
initiatief van het Vlaams Patiëntenplatform
en Trefpunt Zelfhulp.” “Patiëntenparticipatie en familiebetrokkenheid zijn trouwens
ook belangrijke aandachtspunten voor
de NIAZ-accreditering. Je merkt dat het
belang van participatie de komende jaren
alleen zal toenemen. Met ZOPP hebben we
in Limburg een goede partner om hiervan
samen werk te maken.”

ons onder meer bij het opstellen van afsprakennota’s. Het is belangrijk om de
wederzijdse verwachtingen in kaart te
brengen. Zo willen patiëntenverenigingen
graag dat de ziekenhuizen hen bekend
helpen te maken bij hun doelpubliek. Dat
kan via de website van het ziekenhuis,
via folders in wachtzalen, maar ook met
mondelinge communicatie via artsen en
verpleegkundigen die patiënten en hun
familie wijzen op het bestaan van de organisaties. Verder willen zowel de verenigingen als het ziekenhuis één contactpersoon om informatie uit te wisselen en de
samenwerking uit te bouwen. Vanuit het
ziekenhuis willen we de patiëntenverenigingen graag betrekken bij het verbeteren
van het beleid en de kwaliteit. Ten slotte
willen wij de verenigingen ook ondersteunen in hun dagelijkse werking, bijvoorbeeld door een zaal in het ziekenhuis ter
beschikking te stellen voor een infoavond
of door samen initiatieven vorm te geven.
Door al die afspraken te formaliseren,
bereiken we een sterk engagement van
beide partijen.”

“Elke samenwerking is anders en hangt
mee af van de pathologie, de doelstellingen en de dynamiek van de patiëntenvereniging. Zo organiseert Stoma Ilco in april
een grote informatiedag over stomazorg
in de Hogeschool PXL in Hasselt. We hebben hierover samen nagedacht en onze
referentieverpleegkundigen zullen er een
workshop geven, die voorbereid is samen
met Stoma Ilco. De verschillende invalshoeken, van de zorgprofessional en met
de ervaringsdeskundigheid van de patiënt,
maken dit tot één geheel.”
“De gesprekken tussen patiënten en verpleegkundigen zijn verrijkend. Een voorbeeld uit de stomazorg: een patiënt die
op de consultatie verneemt dat hij een
darmoperatie moet ondergaan met als
gevolg een stoma, blijft met vele vragen
achter. Patiënten geven aan dat een mogelijke oplossing de aanwezigheid is van
een verpleegkundige op de consultatie,
als contactpersoon en begeleider. Daarom
heeft het ziekenhuis, met de steun van
directie en artsen, de beslissing genomen

“Patiëntenparticipatie
is overigens een cultuur
die je je vrij snel
eigen maakt.”

Wederzijdse verwachtingen
“Ondertussen werkt AZ Vesalius samen
met zeven patiëntenverenigingen en lotgenotenorganisaties. Het ZOPP begeleidt
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Heidi Dewelf

“Het is belangrijk om de wederzijdse
verwachtingen in kaart te brengen.
Door afspraken te formaliseren,
bereiken we een sterk engagement
van beide partijen.”

om inderdaad een referentieverpleegkundige stomazorg op de consultatie bij de
chirurg in te zetten.”
“Op de afdeling is trouwens ook behoefte
aan betere en uniforme informatie. Daarom organiseren we samen met Stoma
Ilco een workshop stomazorg voor de verpleegkundigen. Patiënten en verpleegkundigen zitten samen om die zorg verpleegtechnisch af te stemmen, rekening
houdend met de ervaringsdeskundigheid
van de patiënt. Een gelijkaardige workshop is gepland voor de collega’s van de
eerste lijn.”

Samenwerking uitbouwen
“Een ander voorbeeld is onze samenwerking met Rozerood, een lotgenotenorganisatie voor mensen met kanker en
hun naasten. Begin 2018 gaven we een
workshop voor de eerste lijn, thuisverpleegkundigen en verpleegkundigen van
het ziekenhuis. Er werden technieken voor
het plaatsen en het aanprikken van een
poortkatheter toegelicht, en hoe veilig
omgaan met cytostatica. De workshop is
erg positief onthaald. Rozerood zal in de
toekomst participeren in die workshops.
Technische materie, maar ook rekening
houdend met de ervaringsdeskundigheid
van de patiënt en aandacht voor zijn beleving. We willen hem in de toekomst herhalen, ook voor de huisartsenkringen. We
werken in een transmurale context. Hoe
beter we procedures en technieken op
elkaar afstemmen en samen oor hebben
voor de vragen en de beleving van patiënten en hun familie, hoe meer kwaliteit
van zorg we kunnen bieden.”

“Met Rozerood en Kom op tegen Kanker
organiseren we verder een infosessie
over voeding en vermoeidheid bij kankerpatiënten. Niet alleen voor patiënten,
maar ook voor professionele hulpverleners. Het is een grote meerwaarde om
daarbij patiënten te betrekken. De uitwisseling van informatie en ervaringen
resulteert in betere zorgverlening.” “Eens
een samenwerking op de sporen is gezet, vormt dit een goed kader om verder
te werken. Zo hebben we met Rozerood
afgesproken om het revalidatieprogramma Oncomove te betrekken. Er is al een
gesprek geweest met het diensthoofd
kinesitherapie. Rozerood en Oncomove
zullen elkaars aanbod beter bekend maken bij hun doelgroepen.”
“Vanuit het ziekenhuis willen we graag nog
een stap verder gaan. We willen bijvoorbeeld met een oncocoach starten. Van de
patiëntenvereniging willen we graag horen
wat ze van zo’n oncocoach verwachten,
waar die het verschil kan maken, welke
rol die kan spelen. We brainstormen samen, bedenken oplossingen en zoeken
verbetermogelijkheden.”

Cultuurverandering
“Ik kan nog veel voorbeelden geven. Met de
Diabetesliga hebben we enkele projecten
gepland, zowel voor het grote publiek als
voor onze medewerkers. Per patiëntenvereniging bouwen we een samenwerking
op maat uit. Voor Nier Limburg hebben we
een artikel over onze hemodialyse in hun
tijdschrift Horizon kunnen plaatsen. Omgekeerd maken wij Nier Limburg bekend
bij onze patiënten.”

“ZOPP biedt een goede ondersteuning.
Twee keer per jaar komen de Limburgse
ziekenhuizen samen om ervaringen te
delen. En we evalueren ook geregeld de
contacten met de patiëntenverenigingen.
Op de ZOPP-momenten, waar vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen
en de contactpersonen van de ziekenhuizen
elkaar ontmoeten, hebben we de gelegenheid om initiatieven te delen en af te stemmen, bijvoorbeeld over een preoperatieve
vragenlijst of een folder.”
“We communiceren in het ziekenhuis over
onze samenwerking met ZOPP en de diverse patiëntenorganisaties. Zo verspreiden we
die nieuwe cultuur. Verpleegkundigen hoeven bijvoorbeeld niet te wachten op rapporten van patiëntentevredenheidsmetingen;
waarom niet zelf eens informeel feedback
vragen aan je patiënten? Luisteren naar
hun reacties, signalen opvangen en actie
tot verbeteren opzetten is zo belangrijk. Die
cultuurverandering realiseer je niet van de
ene dag op de andere. Maar het is wel een
duidelijke beleidskeuze in AZ Vesalius en
dat dringt gaandeweg door op alle niveaus.”
“Als zorgmanager is de samenwerking met
patiëntenverenigingen in het begin even
wennen. Ik heb zelf als verpleegkundige
in de zorg gewerkt. Dit geeft je toch wel
het voordeel dat je vertrouwd bent met een
groot aantal zorgprocessen. Patiëntenparticipatie is overigens een cultuur die je je
vrij snel eigen maakt. Het begint met goede
informatie te verstrekken. Dat leidt al snel
tot positieve resultaten, en bijgevolg ook tot
betere kwaliteit van zorg, wat stimuleert
om verder te werken, rekening houdend
met de wensen van de patiënt.”
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LOTGENOTENVERENIGING ROZEROOD

“Versterking lotgenotengroepen
is nodig”
spijzen. Al onze activiteiten zijn immers
gratis. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk de goede informatie en de contacten
die we kunnen leggen.”

Evaluatie
“Hoe beter we elkaar leren kennen, hoe
gemakkelijker de samenwerking groeit.
Samen met AZ Vesalius bereiden we infosessies voor thuisverpleegkundigen en
voor patiënten voor. Rozerood heeft ondertussen een mailinglist van een 300-tal
lotgenoten, uit verschillende ziekenhuizen.
Het is mooi dat AZ Vesalius onze gezamenlijke activiteiten ook openstelt voor
patiënten van andere ziekenhuizen.”

Anita Keupers: “We zijn niet alleen vrijwilligers, velen van ons zijn ook nog ziek of vermoeid door de nabehandelingen. We mogen niet te veel hooi op onze vork nemen.”

Anita Keupers is voorzitter van vzw Rozerood, een lotgenotenvereniging voor
mensen met kanker en hun naasten. “Rozerood is opgericht in september 2012 en
gegroeid uit contacten tussen lotgenoten tijdens de oncorevalidatie en andere
ontmoetingen. We voelden hoeveel steun
we hadden aan dat lotgenotencontact en
wilden die steun ook bieden aan andere
mensen. In Limburg had je toen nog geen
patiëntenorganisatie voor kankerpatiënten
van alle pathologieën. Wij willen met onze
activiteiten een aanvulling bieden op de
infosessies van Kom op tegen Kanker en
de inspanningen die ziekenhuizen doen.
We willen in de eerste plaats ontmoetingskansen creëren, zodat lotgenoten
bij elkaar terechtkunnen met hun verhaal.
We doen dat door helende, creatieve en
sportieve activiteiten te organiseren. Het
is hartverwarmend om te zien hoe lotgenoten elkaar op die activiteiten vinden.”
“Rozerood werkt met 6 bestuursleden en
20 vrijwilligers. Er is niemand in dienst. We
hebben de voorbije jaren al een hele weg afgelegd. Vandaag organiseren we activiteiten
over heel Limburg, dicht bij de mensen.”
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ZOPP als gangmaker
“Sinds anderhalf jaar werken we met ZOPP
als gangmaker samen met verschillende
ziekenhuizen. Het eerste contact met AZ
Vesalius in Tongeren dateert van augustus
2017. We kwamen heel snel tot een afsprakennota. Onze verwachtingen gaan vooral
over de bekendmaking van Rozerood en
onze activiteiten bij de doelgroep. Alleen
via intermediairs zoals ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen kunnen wij die
mensen op het juiste moment bereiken.
De hulpverleners staan hiervoor ook meer
en meer open. Vroeger botste je weleens
op scepticisme, vandaag niet meer. Iedereen beseft dat het in ieders voordeel is als
lotgenoten ook steun bij elkaar vinden.”
“We maken onze activiteiten in AZ Vesalius
bekend met folders en affiches en via de
professionals. We hebben ook kleine visitekaartjes laten maken, die gemakkelijk
afgegeven en door de patiënten kunnen
worden bewaard. In het onthaal van het
ziekenhuis hebben we ook een info- en
verkoopstand kunnen houden. We verkopen geregeld spullen die we maken tijdens
de creatieve activiteiten om onze kas te

“In juni volgt samen met ZOPP een eerste
evaluatie van onze samenwerking met AZ
Vesalius. Die is wat ons betreft alvast positief. We willen die samenwerking verder
uitdiepen en verbreden. Het enige voorbehoud dat ons wat afremt, is de werklast die
een en ander met zich meebrengt. Rozerood
richt zich vooral op lotgenotencontact en bestaat enkel dankzij de inzet van vrijwilligers.
Sommige bestuursleden menen dat we ons
op die kernactiviteiten moeten focussen.
Met gemiddeld twee activiteiten per maand
brengt dat al genoeg organisatiewerk, administratie en fondsenwerving met zich mee.
We zijn immers niet alleen vrijwilligers, velen van ons zijn ook nog ziek of vermoeid
door de nabehandelingen. We mogen niet te
veel hooi op onze vork nemen. We moeten
streven naar een evenwicht tussen wat wenselijk en wat haalbaar is. ZOPP biedt prima
ondersteuning, maar uiteindelijk komt het
werk toch grotendeels bij onze vrijwilligers
terecht. Rozerood werkt ondertussen samen
met 6 Limburgse ziekenhuizen.”
“Ziekenhuizen willen ons in de toekomst
ook bij focusgroepen betrekken, maar voorlopig houden we hier nog even de boot af.
We willen dat graag doen en we zijn overtuigd van de meerwaarde ervan, maar we
kunnen het er niet bij nemen als er geen
versterking voor de besturen van lotgenotengroepen komt. Ik hoor trouwens dezelfde
geluiden bij andere lotgenotenorganisaties.”

HERVORMING EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG IN EEN STROOMVERSNELLING

Eerstelijnszones
krijgen vorm
De grondige hervorming van de eerste lijn
komt met de goedkeuring van 49 eerste
lijnszones in een stroomversnelling.
De woonzorgcentra en de eerstelijns-GGZ
zijn betrokken partners en op termijn
zullen ook de ziekenhuisnetwerken en
de GGZ-netwerken met de eerstelijns
zones in gesprek moeten gaan om sa
men aan een regionaal zorgstrategisch
plan te werken. Maar zover zijn we nog
niet. We maken een stand van zaken op
met programmamanager reorganisatie
eerstelijnszorg Stef Steyaert.
“De 49 eerstelijnszones waarvan het aanvraagdossier goedgekeurd is, kunnen zich
nu voorbereiden op een erkenning. Ze
hebben nog twee jaar om alles in orde te
brengen. De eigenlijke erkenning is voorzien vanaf 1 januari 2020. Er is nog heel
wat werk aan de winkel. Het doel is om al
doende naar de erkenning te groeien. De
eerstelijnszones kunnen dus vanaf nu aan
de slag. Ze hoeven niet te wachten tot 2020
om afspraken te maken, samenwerking
op het getouw te zetten en taken op te nemen. Integendeel, tegen 2020 proberen we
alles rond te krijgen”, vertelt Stef Steyaert.

Wie is Stef Steyaert?
Stef Steyaert studeerde in 1989 af als arbeidssocioloog aan de
KU Leuven. Hij werkte achtereenvolgens voor de KU Leuven,
de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen, KBC Bank
en Verzekeringen, Groep T Hogeschool en sinds 2001 voor
het Instituut Samenleving en Technologie, verbonden aan het
Vlaams Parlement. In 2008 richtte hij zijn eigen zaak Participatie
op en in 2010 Levuur. Beide organisaties geven participatieprojecten vorm. Zo was Stef Steyaert onder meer de architect
van de G1000.

De 49 goedgekeurde aanvraagdossiers
dekken 245 van de 308 gemeenten in
Vlaanderen. Er blijven dus wel nog enkele blinde vlekken.1 Maar ook die gemeenten zullen de komende weken of
maanden aansluiten bij een zone of een
eigen zone vormen. Uiteindelijk wordt
gemikt op een 60-tal eerstelijnszones.
Stef Steyaert: “De situatie met de ‘blinde
vlekken’ op het terrein is verscheiden. In
het oosten van de provincie Antwerpen
zijn de gesprekken volop aan de gang.
Het is een kwestie van tijd. De signalen
zijn positief. In West-Vlaanderen is Diksmuide nog een hangijzer. Het ligt voor de
hand dat Diksmuide aansluit bij Veurne of
Ieper. Die zones zijn dan ook goedgekeurd
onder voorbehoud van een oplossing voor
Diksmuide. Niet goedgekeurd is het aan1 Een helder overzicht per provincie met kaarten vind je op www.zorg-en-gezondheid.be/
eerstelijnszones-in-vlaanderen.
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Wat voorafging
en wat volgt…
Op de eerstelijnsconferentie van februari 2017 werd een draagvlak gecreëerd
voor een grondige hervorming van de eerstelijnszorg.

vraagdossier van Izegem-IngelmunsterLendelede, dat als eerstelijnszone met
44.150 inwoners te klein in omvang is.
Daarom zijn ook de aangrenzende zones goedgekeurd onder voorbehoud van
een oplossing. In Oost-Vlaanderen is er
een gelijkaardige situatie rond Lokeren
Moerbeke, dat eveneens aansluiting moet
vinden bij een aangrenzende zone. In
Vlaams-Brabant heeft de regio ten zuiden
van Leuven ondertussen een oplossing
gevonden. In de Druivenstreek is er een
specifiek knelpunt door de faciliteitenwetgeving, waarvoor nog een oplossing moet
komen. In Vilvoorde lopen de gesprekken
nog. In Limburg, ten slotte, is er de aparte
situatie van Opglabbeek en Meeuwen
Gruitrode die op 1 januari 2019 fusioneren
tot Oudsbergen en moeten kiezen tussen de eerstelijnszone Noord-Limburg
of Genk-As-Zutendaal. Alles bij elkaar
genomen is dit een heel mooi resultaat
als je bedenkt dat alles bottom-up onder
handeld en afgestemd is met heel wat
partners. Dat is meteen ook de kracht
van dit verhaal: de gedragenheid en de
regionale verankering zijn troeven voor
de toekomst.”

Elke regio is anders
De voorbije maanden is op het terrein
al duchtig geëxperimenteerd. De piloot
projecten Dender en ZOL (Zuid-Oost
Limburg) kregen hierbij ondersteuning
van Flanders Synergy. Welke inzichten
hebben die pilootprojecten ondertussen
opgeleverd? Stef Steyaert: “Wat mij treft,
is de sterke stakeholdersmapping: het in
kaart brengen van alle betrokken actoren.
Dat is een bijzonder leerrijke oefening,
die toont dat het werkveld enorm groot
is en dat er heel wat partners betrokken
zijn bij het realiseren van goede, toegankelijke en continue zorg en welzijn. Je
staat er echt van te kijken. Mooi is hoe de
organisaties erin slagen om de evidentie
te overstijgen. Ook de wil om te participeren is mij opgevallen. In de praktijk is
er een kleine groep van trekkers in het
‘veranderteam’, maar dat zorgt voor een
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In juli 2017 lanceerde het Agentschap Zorg en Gezondheid de oproep voor de
vorming van eerstelijnszones. Het doel is een integrale eerstelijnszorg – met
zorg en welzijn – die een centrale plaats geeft aan de persoon met een zorgen ondersteuningsnood en zijn mantelzorger. Elke betrokken actor kon het
initiatief nemen voor een eerstelijnszone, als er maar voldoende draagvlak
werd gevonden bij verplichte en optionele partners, waaronder ook de lokale
besturen, de woonzorgcentra en de GGZ-eerstelijnspartners. Elke eerstelijnszone moet 75.000 tot 125.000 inwoners tellen. Er mogen geen blinde
vlekken overblijven. In een eerste fase werden voorstellen verwacht tegen
31 december 2017.
Die eerste fase is met 55 aanvraagdossiers en 49 goedgekeurde zones alvast
geslaagd. Her en der moeten nog knopen doorgehakt worden (zie interview).
In een volgende fase krijgt de samenwerking in elke eerstelijnszone al doende
vorm, met de steun van transitiecoaches en medewerkers van de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg en de Lokale Multidisciplinaire
Netwerken, die beide ophouden te bestaan. Er wordt gewerkt aan regelgeving
om de eerstelijnszones een erkenning en subsidiëring te geven.
Elke eerstelijnszone zal worden aangestuurd door een pluralistisch en divers
samengestelde Zorgraad. Ook de woonzorgcentra zullen hierin participeren,
net als een vertegenwoordiging van de zorggebruikers en de mantelzorgers.
Een hoger niveau dan de eerstelijnszones worden de regionale zorgzones.
Hier worden zaken afgestemd die de eerstelijnszone overstijgen: preventie,
palliatie, dementie… Ook de ziekenhuisnetwerken en de GGZ-netwerken
worden in de regionale zorgzones betrokken. Op dit niveau worden immers
de regionale zorgstrategische plannen gemaakt. Hiervoor zullen specifieke methodieken worden ontwikkeld. Elk regionaal zorgstrategisch plan
zal vertrekken vanuit de regionale noden en behoeften. Het plan wordt in
de toekomst de basis voor erkenningen en planningsvergunningen. Wie de
regionale zorgzone zal aansturen, moet nog worden uitgeklaard.
Een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn krijgt gaandeweg vorm. Het instituut
zal de werking van de eerstelijnszones op diverse vlakken ondersteunen:
bundeling van expertise; overzicht van het zorgaanbod; vormingsbeleid;
beleid, bestuur en planning; doelstellingen en indicatoren. Toch zullen lokale
verschillen altijd mogelijk blijven.

goede terugkoppeling naar de grotere
groep die deel uitmaakt van het ‘veranderforum’. Het is die grotere groep die
het kapitaal en de kracht van het geheel
uitmaakt. Die wisselwerking gaat met
vallen en opstaan, maar het lukt. Nog
een belangrijke les is dat de partners voldoende tijd en ruimte moeten maken voor
een gezamenlijke visie. De ‘waarom’vraag primeert. Waarom gaan we samenwerken? Waarom is afstemming nodig?

Wat is ons gezamenlijke doel? Die discussie moet worden gevoerd vóór er
over een governancestructuur en andere
praktische afspraken wordt nagedacht.
Zien de partners hun opdracht als een
plicht of als een opportuniteit? Als hierover eensgezindheid kan groeien, dan
staan de projecten meteen veel sterker.”
De pilootprojecten werden begeleid door
experten van Flanders Synergy. Maar

“Dit is een heel mooi resultaat als
je bedenkt dat alles bottom-up
onderhandeld en afgestemd is met
heel wat partners.”
ook de andere eerstelijnszones krijgen de nodige ondersteuning. Steyaert:
“Ondertussen staan er acht transitiecoaches klaar om de zones bij te staan.
Die coaches zijn specifiek opgeleid en
hanteren dezelfde methodieken als die in
de pilootprojecten. Bovendien zullen de
eerstelijnszones een beroep kunnen doen
op de medewerkers van de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en de Lokale Multidisciplinaire
Netwerken (LMN). Die beide organisaties
verdwijnen op termijn en gaan op in de
eerstelijnszones. De medewerkers van
SEL en LMN hebben de competenties
om de eerstelijnszones mee op de sporen
te helpen zetten. Ze kennen hun regio
goed. Elke regio is anders en daarom is
de lokale autonomie zo belangrijk. Het
verklaart deels ook het verschil in tempo.
Sommige eerstelijnszones hebben een
mooi dossier voorbereid, andere werken al nauw samen. De eerstelijnszone
Oostkust bijvoorbeeld, heeft een sterke
visie ontwikkeld en werkt in de praktijk al
goed samen. Het is mee de reden waarom we die zone hebben goedgekeurd,
ondanks het feit dat de zone geografisch
geen aaneengesloten geheel vormt.
De praktijk en de realiteit krijgen dus
de bovenhand op de plannen die op de
tekentafel zouden ontstaan. We moeten met die variabelen leren omgaan.
Elke context is anders, maar geen enkele eerstelijnszone wordt aan zijn lot
overgelaten.”
De medewerkers van de SEL en de LMN
zitten ondertussen wel in een ongemakkelijke situatie. Weten dat hun organisaties binnenkort worden opgedoekt, is
niet ideaal voor de motivatie. Een aantal
medewerkers heeft al eieren voor zijn
geld gekozen en de organisatie verlaten.
Steyaert is zich daarvan bewust. “Ik heb
er ook alle begrip voor”, zegt hij. “Deze
transitie zal nochtans niemand zijn job
kosten, maar de functies en de taken veranderen wel. We onderzoeken de piste om
alle medewerkers van de SEL en de LMN

tijdelijk onder te brengen bij het Vlaams
Instituut voor de Eerste Lijn. Daarmee
zouden we die mensen nog duidelijker de
boodschap kunnen geven: we hebben een
plan voor u. Als iemand toch uitkijkt naar
een andere baan, moeten we dat respecteren. Maar het is niet nodig.”

Rol van de woonzorgcentra
De diversiteit aan partners in de eerstelijnszones is groot: huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, psychologen,
welzijnswerkers… Ook de woonzorgcentra
maken er deel van uit. In hoeverre zijn
zij vandaag al betrokken? “Ze zijn een
verplichte partner in elke eerstelijnszone”, zegt Steyaert. “Ze vervullen ook
een sleutelrol. Als voorzieningen vormen
ze een brug tussen de vele zelfstandige
zorgverstrekkers, de welzijnsactoren en
de lokale besturen. De woonzorgcentra
kennen en begrijpen de complexe zorgwereld goed. Ze hebben hun eigenheid,
maar werken al nauw samen met andere organisaties en de lokale besturen.
Hun ervaring is goud waard in heel wat
contexten. In zones die vertrekken vanuit
een sterke visie, is het een evidentie dat
ook de woonzorgcentra actief betrokken
partij zijn. In veel eerstelijnszones is dat
vandaag al effectief het geval. In andere
moet het nog wat groeien.”
Ook personen met een zorg- en ondersteuningsnood en mantelzorgers krijgen
een plaats in de eerstelijnszones. Twee
projecten binnen het reorganisatieprogramma gaan specifiek hierop in. “In een
eerste project willen we de inzichten van
het Expertisepunt Mantelzorg vertalen
naar de eerstelijnszones. In 2019 zetten
we hiervoor concrete stappen. In een
tweede project, dat ik zelf leid, zoeken
we naar werkvormen om patiënten een
actieve en structureel ingebedde rol te
geven. We gaan hiervoor voortbouwen op
de ervaringen van Trefpunt Zelfhulp en
het Vlaams Patiëntenplatform in Limburg.

Het gaat erom het patiëntenperspectief in
het beleid te verankeren op alle niveaus: in
de Zorgraden maar ook op het niveau van
de concrete zorgprocessen. Het Vlaams
Instituut voor de Eerste Lijn kan dit mee
stimuleren. Ten slotte willen we, in hetzelfde project, samen met het Fonds Dr.
Daniël De Coninck dat door de Koning
Boudewijnstichting wordt beheerd, werken
aan een betere zorggeletterdheid van de
brede bevolking.”

Alle puzzelstukjes
Een noodzakelijke voorwaarde voor een
goede samenwerking op het terrein is
een sterke digitale structuur. Ook hieraan wordt al jaren gewerkt. Maar zal die
structuur klaar zijn tegen 2020? “Er gaat
veel aandacht en energie naar het digitale
zorg- en ondersteuningsplan”, verzekert
Steyaert. “Momenteel wordt een grondige
businessanalyse uitgevoerd. Onze doelstelling is om in de loop van 2020 op zijn
minst de journaalfunctie en de agenda
functie helemaal klaar te hebben. De journaalfunctie laat zorg- en hulpverleners
toe om informatie en rapporten te delen.
De digitalisering verloopt als het leggen
van een ontzettend complexe puzzel. Er
wordt aan alle stukjes van de puzzel hard
gewerkt. Er bestaat ook al veel. We hoeven
niet van nul te beginnen. Uiteindelijk moeten al die puzzelstukjes in elkaar vallen.”
“De hervorming van de eerste lijn is een
gigantisch en complex project. En ja, we
zetten soms 2 stappen vooruit en 1 achter
uit. Maar wat me positief stemt, is de gedragen visie en het gedeelde beeld van
waar we naartoe werken. In grote lijnen
zijn alle actoren het eens over de veranderingen, maar in de uitwerking van de
principes botsen we onvermijdelijk op belangen. En toch: als we de sterke visie en
het algemene belang blijven herhalen en
als richtlijn gebruiken, dan komen we er”,
besluit Stef Steyaert.
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Stef Steyaert: “Waarom gaan we samenwerken?
Waarom is afstemming nodig? Wat is ons
gezamenlijke doel? Die discussie moet worden
gevoerd vóór er over een governancestructuur
en andere praktische afspraken wordt nagedacht.”

Transparante communicatie
en een vinger aan de pols
Stef Steyaert mag zich ‘programmamanager reorganisatie eerste
lijnszorg’ noemen. Wat houdt die opdracht in?
Steyaert: “Naast de vorming van de eerstelijnszones zijn er nog een
11-tal projecten in de hervorming van de eerstelijnszorg. Het is mijn
rol om de vooruitgang van het geheel te bewaken. Alle projecten zijn
ondertussen uitgeschreven en de meeste lopen. Ik hoef niet van elk
project alle details te kennen, maar op cruciale punten zorg ik voor afstemming en coherentie. Zo heb ik in de vorming van de eerstelijnszones
een ondersteunde rol opgenomen en ga ik me ook actief inzetten in
het debat over de zorgcoördinatie en de casemanagementfunctie. Om
de twee weken overleg ik met de diverse projectleiders. Er is immers
een grote onderlinge afhankelijkheid van de projecten. Goede, continue
communicatie en een actief stakeholdersmanagement zijn daarom cruciaal. Alle betrokkenen moeten niet alleen goed op de hoogte gehouden
worden, ze moeten ook kunnen deelnemen aan de dialoog op verschillende fronten. Daarom hebben we een klankbordgroep opgericht. Ik
probeer ook in overleg te gaan met de koepelorganisaties en hun leden.
Ik wil een vinger aan de pols houden bij de verschillende stakeholders.
Transparante communicatie vind ik ontzettend belangrijk. Ik wil alles
zichtbaar maken. Elke betrokkene heeft zijn eigen belangen en daar
is niets mis mee. Integendeel, door die belangen te erkennen en uit
te spreken, kunnen we samen oplossingen zoeken. In alle openheid.”
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CRISISBEHEER IN ZORGORGANISATIES

Is jouw organisatie
er klaar voor?

Crisissen bestaan in alle maten en ge
wichten: een brand, een medische fout,
een bewoner met dementie die ver
dwaald is, patiëntengegevens die gehackt
worden, een ontevreden familielid dat
naar de pers stapt… Elke zorgvoorzie
ning wordt er vroeg of laat mee gecon
fronteerd. Is jouw voorziening er klaar
voor? In het boek ‘Crisisbeheer in zorg
organisaties’ stellen Stijn Pieters en Hugo
Marynissen van crisisadviesbureau PM
Risk-Crisis-Change een globale me
thodiek rond de gouden driehoek van
operaties, beleid en communicatie voor.
Met die methodiek kan elke zorgorgani
satie aan de slag.
“Een crisis managen is gigantisch moeilijk,
en de verwachtingen van de betrokkenen
en de brede samenleving zijn niet min”,
schrijven Pieters en Marynissen. Een goede
voorbereiding is dan ook geen luxe, maar
een noodzaak. De impact van een crisis kan
immers gigantisch zijn. Directieleden worden verplicht om beslissingen te nemen op
basis van weinig informatie. Zelfs wie erin
slaagt kalm te blijven, kan onmogelijk nog
rationele beslissingen nemen. Een crisis
is een mentale uitputtingsslag.
En toch verwacht de samenleving dat
organisaties quasi perfect reageren én
communiceren tijdens een crisis. “De media, de publieke opinie en een ruime kring
van betrokkenen staan meteen klaar met
hun analyse en kritiek wanneer ook maar
de minste fout wordt gemaakt”, luidt het
in het boek.

Gouden driehoek
Elke crisis is anders en het heeft dan
ook weinig zin om een gedetailleerd
crisisplan te maken. Dat zou weleens
een vals gevoel van veiligheid kunnen
geven. Wat wel helpt, is het ontwikke-

len van een geïntegreerd crisisbeheer
met oog voor de gouden driehoek.
(Figuur 1) Het gaat om drie verschillende
maar nauw verbonden domeinen in de
crisisbeheersing: de operationele taken
(de brand blussen); het strategische niveau (beslissingen nemen); de communicatie (informeren en communiceren).
Die drie domeinen moeten elk apart aangepakt worden in autonome teams, maar
van cruciaal belang is de voortdurende
onderlinge afstemming tussen de drie
domeinen.
Het succes van crisisbeheer is in grote
mate afhankelijk van de samenwerking
van de drie teams. Elk team heeft zijn
specifieke verantwoordelijkheid en een
aanspreekpunt of leidinggevende. Om de
doorstroming van informatie tussen de
teams te garanderen, werk je met verbindingspersonen of liaisons. Die liaisons
volgen de situatie in een team op de voet
en zijn altijd op de hoogte van de meest
recente ontwikkelingen in hun domein.
Het is een veeleisende opdracht, want
liaisons moeten bijvoorbeeld in staat
zijn om snel hoofdzaken van details
te onderscheiden en om op een goede manier te communiceren met de
andere teams. Voor een goed crisis
beheer heb je dus op zijn minst
6 personen nodig: 2 per team, waarvan
1 de leiding neemt en de ander de liaison
functie vervult.
Hoe goed de communicatie ook verloopt,
tijdens een crisis is het onmogelijk om
een totaalbeeld van de situatie te krijgen.
Op het moment dat de liaison operaties
de andere teams brieft, is de situatie
op het terrein mogelijk alweer aan het
veranderen. Dat betekent dat cruciale
beslissingen in tijden van crisis vaak moeten worden genomen zonder totaalbeeld.

Beleid

Operaties

Communicatie

Figuur 1: de gouden driehoek
Voorzichtigheid is daarom nodig, omdat
je altijd rekening moet houden met mogelijke ontwikkelingen.

Efficiënte aansturing
Ook de manier van vergaderen is tijdens
een crisis erg belangrijk. Vergaderen onder hoge druk vergt een efficiënte aansturing en discipline. PM doet hiervoor
een beroep op de IBOBBO-methode, wat
staat voor Informatiegaring, Beeldvorming, Oordeelvorming, Besluitvorming,
Bevelvoering en Opvolging. (Figuur 2) Elke
cirkelbeweging start met het inwinnen van
informatie. Daarna komen de betrokken
samen in het overleg. Op basis van de
informatie die daar gedeeld wordt, vormen de aanwezigen zich gezamenlijk een
beeld van de situatie. Vervolgens wordt
een oordeel gevormd en worden knopen
doorgehakt. Op het einde van het overleg
spreken de betrokken af wanneer ze terug bij elkaar komen voor een volgende
ronde. Daarna gaat elke deelnemer terug
naar zijn team en neemt actie (voert het
bevel) op basis van de genomen beslissingen in het overleg. Hij volgt de situatie
ter plaatse verder op enwint voortdurend
informatie in tegen het tijdstip dat nieuw
overleg gepland is. IBOBBO is een cyclisch
en dynamisch proces dat tijdens een crisis
voortdurend herhaald wordt.
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Individueel

Overleg

Apart werken en
deze 3 fasen doorlopen

Gezamelijk de BOB-fasen
1 voor 1 doorlopen
Start van
overleg

Informatiegaring

Beeldvorming

Volgend overleg
voorbereiden

Ondersteunende
rollen

Opvolgen

Bevelvoering
Taken uitvoeren
of delegeren

Primaire
rollen/
Coördinatoren

Afspraak tijdstip
volgend overleg

Oordeel
vorming

Besluitvorming

Figuur 2: het IBOBBO vergaderproces (naar Brugghemans e.a., 2015)
Het operationele luik van een crisis kan erg
verschillen. Als een boze cliënt naar de pers
stapt, is er geen operationele actie nodig.
Als er een grote brand uitbreekt, wel. Meer
zelfs, dan moet ook afgestemd worden met
externe hulpverleners en organisaties: de
brandweer, de politie enzovoort. Ook hier
is goede informatiedoorstroming erg belangrijk. De liaison operaties neemt die rol
op zich. Hij moet dus ook goed herkenbaar
zijn voor externe hulpverleners.
Het strategische niveau wordt in hoge
mate gekleurd door de visie van de organisatie vóór de crisis. De echte, onderliggende waarden van een organisatie
komen bij een crisis bovendrijven. Als het
goed is, zijn de waarden en de visie een
leidraad en een houvast bij het nemen
van beslissingen.
Wat de communicatie betreft, is het belangrijk om geen communicatievacuüm
te laten ontstaan. Wie niet communiceert
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– bijvoorbeeld omdat hij niet alle informatie heeft of vindt dat het te vroeg is om te
communiceren – geeft de regie over de
communicatie uit handen. Bovendien loop
je hopeloos achter de feiten aan, op het
moment dat je dan uiteindelijk wel beslist
om te communiceren, loop je hopeloos
achter de feiten aan. Met andere woorden:
start de crisiscommunicatie meteen en
blijf continu communiceren tijdens de hele
crisis. Snelheid primeert op volledigheid,
zoals Pieters en Marynissen stellen.
Snel communiceren is niet gemakkelijk,
maar het boek reikt alvast 4 kernelementen aan:
• We know = ‘We weten dat zich een incident heeft voorgedaan.’
• We do = ‘We hebben onmiddellijk de
juiste acties ondernomen.’
• We care = ‘We begrijpen dat deze situatie heel wat mensen beroert.’
• We’ll be back = ‘We begrijpen de informatienood en doen ons best om op de
vragen te antwoorden.’

Via een stapsgewijs traject wil Zorgnet
Icuro zijn leden-voorzieningen zoveel
mogelijk handvaten bieden om zich op
een gestructureerde en coherente manier voor te bereiden op crisisbeheer. De
koepel ging hiervoor een samenwerking
aan met het crisisadviesbureau PM. In
oktober 2016 volgde een tiental deelnemers uit de zorg een intensieve masterclass crisiscommunicatie. In oktober 2017
was er een breed symposium waarop de
methodiek van de gouden driehoek aan
250 deelnemers werd gepresenteerd.
De workshops van maart 2018 diepten de
methodiek verder uit via concrete training.
Een nieuwe reeks workshops wordt gepland voor het najaar van 2018.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling om
zoveel mogelijk voorzieningen met de
methodiek te laten kennismaken. Op die
manier kunnen we evolueren naar een
community van experten “crisisbeheer
in de zorg”. Die kunnen – al dan niet op
regionale basis – ervaringen uitwisselen
en gemeenschappelijke oefensessies
organiseren. Zorgnet-Icuro zal hierin verder een ondersteunende rol opnemen.

Stijn Pieters en Hugo Marynissen,
Crisisbeheer in zorgorganisaties.
De gouden driehoek van operaties, beleid
en communicatie.
Uitgegeven door Acco, Zorgnet-Icuro en
PM, 2017.
Te koop via www.acco.be

UIT DE PRAKTIJK

Aan de slag met
de gouden driehoek
De gouden driehoek blijkt ook in de prak
tijk de juiste handvatten te bieden voor
een coherent noodplan en crisisbeheer.
Algemeen directeur Sofie Blancquaert
van Revalidatieziekenhuis Inkendaal nam
met drie collega’s deel aan de workshops
van Zorgnet-Icuro en PM, en ging achteraf
met de methodiek aan de slag in de eigen
voorziening. “Toen we begin dit jaar onze
NIAZ-accreditatie haalden, kregen we bij
zondere felicitaties voor ons noodplan.”
En dat is geen toeval, zo blijkt.
“Elke zorgvoorziening krijgt vroeg of laat
met een kleine of een grote crisis af te
rekenen. In Revalidatieziekenhuis Inkendaal hebben we ook al eens een crisis
meegemaakt: wateroverlast met bijna
nood aan evacuatie, ontoelaatbaar gedrag
van een medewerker op sociale media…
De ergste crisis vond twee jaar geleden
plaats, met name op 22 maart 2016.
Inkendaal ligt niet zo ver van Molenbeek en
Zaventem. Onmiddellijk na de aanslagen
startten we ons crisisbeheersplan en de
crisiscommunicatie op. Maar meteen werden we geconfronteerd met de realiteit van
een crisis: alle mobiele telefoonverkeer
werd onaangekondigd extern overgenomen door het Astridsysteem. We hadden
intern enkele uren enkel nog één analoge
telefoonlijn ter beschikking. We hebben
de problemen die dat met zich mee meebracht achteraf ook aangekaart tijdens
de post-evaluatie. Inkendaal is immers
een continue dienstverlener. Denk maar
aan patiënten met complexe respiratoire
problemen. Maar goed, op dat moment
moesten we roeien met de riemen die
we hadden. Via de radio werden mensen
opgeroepen om zo snel mogelijk hun
kinderen van school te halen, maar onze
medewerkers konden niet eens even bellen met hun gsm. Om maar te zeggen: je
moet op alles voorbereid zijn, ook op een
uitval van de communicatiesystemen.”
“Na die ervaring heb ik op het sectoraal
bestuurscollege van Zorgnet-Icuro voorgesteld om vanuit de koepel een initiatief te

Algemeen directeur Sofie Blancquaert van Revalidatieziekenhuis Inkendaal:
“De workshop was voor ons het startsein om de methodiek effectief toe te
passen in Inkendaal.”
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nemen om zorgvoorzieningen beter voor te
bereiden op crisisbeheer en crisiscommunicatie. Ik was blij toen hieraan snel gevolg
werd gegeven. Op het symposium “Crisis
in kleine en grote zorgorganisaties” van
oktober 2017 stelde Zorgnet-Icuro samen
met het crisisadviesbureau PM een heel
praktische methodiek voor. In februari
2018 volgden dan intensieve workshops,
waaraan in totaal vier medewerkers van
Inkendaal hebben deelgenomen: de directeur HR en communicatie, de directeur
patiëntenzorg, de interne preventieadviseur, die ook verantwoordelijk is voor
het noodplan, en ikzelf als algemeen
directeur. De workshop had een brede
scoop en paste mooi in de borging van
onze NIAZ-Qmentum accreditatie die we
begin dit jaar behaalden, met grote onderscheiding en bijzondere felicitaties voor
ons noodplan.”

Aan de slag
“Sterk aan het concept is de gouden driehoek van beleid, operaties en communicatie. Tijdens de workshop gingen we in
kleine groepjes aan de slag met de theorie
en de toolkit van PM. Via rollenspellen en
praktische oefeningen kwamen we tot een
coherent plan. Zelf nam ik deel aan het
team ‘beleid’, terwijl mijn collega’s respectievelijk aan ‘operaties’ en ‘communicatie’
deelnamen. Het was boeiend om binnen
elk team ervaringen uit te wisselen, maar
achteraf konden we ook ervaringen tussen
de teams delen. Want je hebt uiteindelijk
wel die drie perspectieven nodig.”
“De workshop was voor ons het startsein
om de methodiek effectief toe te passen in
Inkendaal. We hebben rond een eigen case
gewerkt, we plegen frequent overleg met
het IBOBBO-model en we oefenen ook. Dat
is nog een goede tip: oefen, oefen, oefen,
zodat je uiteindelijk een zeker automatisme qua aanpak kweekt. We blijven het
crisisbeheer met drie mensen trekken,
maar we betrekken ook andere teams
en leidinggevenden, evenals de raad van
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bestuur. Zo hebben we ondertussen de
nodige back-ups voorzien, want het tijdstip
van een crisis kies je nooit zelf en het zal
je maar overkomen dat de directie en de
kernspelers in het crisisbeheer net dan
niet aanwezig en moeilijk te bereiken zijn.
Je moet met alles rekening houden. Die
visie dragen we ook uit in de organisatie.
De methodiek van de gouden driehoek
met het IBOBBO-model geeft hiervoor
de goede handvatten.”

Goede leidraad
“Het belangrijkste wat ik geleerd heb?
Dat crisisbeheer niet alleen teamwork
is, maar vooral teams-work. Als je alles georganiseerd wil krijgen met een
vlotte afstemming en een goede communicatie, dan moet je op verschillende
teams kunnen rekenen. Communicatie
is sowieso cruciaal. Ook intern. Wij werken nu bijvoorbeeld met de vier communicatieboodschappen uit het model:
We know – We do – We care – We’ll be back.
Die kernelementen zijn een goede leidraad,
ook als er geen crisis is. En we hebben al
gemerkt dat het wel degelijk werkt.”
“De sleutel van het succes ligt voor mij in
de samenwerking tussen de drie teams:
beleid, operaties en communicatie. Maar
ook de afstemming met externe partners
en overheden is cruciaal. Je kunt een perfect noodplan maken voor je eigen organisatie, maar als dat niet is afgestemd met
de politie, de brandweer en de overheden,
sta je nergens. Als je weet dat ook al die
instanties voortdurend in verandering zijn,
is het aangewezen om geregeld contact te
houden. Wij proberen nu om ons noodplan
zo lean en helder mogelijk te maken en het
verder te verfijnen op basis van evaluatie
van risicoanalyses. En ondertussen blijven
we oefenen.”
“Een crisis blijft altijd een sprong in het
duister. Je krijgt voortdurend nieuwe informatie te verwerken, je bent op geen enkel moment perfect op de hoogte en toch

moet je belangrijke beslissingen durven
te nemen. Zelfs met een goed plan achter
de hand word je van je sokken geblazen.
We zijn opgeleid om snelle en moeilijke
beslissingen te nemen, maar een crisis
gaat in tegen onze natuur. Je werkt 80%
in het nu en slechts 20% in het later. Dat
is mentaal heel uitputtend. Het is je opdracht om de organisatie zo snel en zo
goed mogelijk weer in rustiger vaarwater
te krijgen. Maar de druk en de toevoer
van informatie zijn zo groot, dat rationeel
beslissen soms heel moeilijk wordt.”
“De gezondheidszorg is sowieso een
risicogevoelige sector. De dynamiek van
de voortdurende hervormingen heeft bovendien een impact op onze dagelijkse
werking. Daarom vond ik het initiatief van
Zorgnet-Icuro zo welkom. Die ondersteuning konden we goed gebruiken. Alles
evolueert snel. In tijden van crisis kan je
het bijvoorbeeld ook niet meer maken om
afwezig te blijven op sociale media. Dat
zijn allemaal dingen waarmee we rekening
moeten houden.” “Nadenken over crisisbeheer maakt deel uit van de nieuwe managementcultuur. Wie duurzaamheid en
verantwoord ondernemen belangrijk vind,
moet hier werk van maken. We kunnen het
ons eenvoudigweg niet meer veroorloven
om niet voorbereid te zijn op een crisis.
Het is onze maatschappelijke plicht.”

SOCIAALWERKCONFERENTIE 24 MEI 2018

“Zij die hulp en ondersteuning
het hardst nodig hebben, bereiken
we nog altijd het moeilijkst”

Koen Hermans

Op 24 mei organiseert het Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor
het eerst een sociaalwerkconferentie.
De conferentie komt er geen dag te
vroeg, vindt Koen Hermans, doctor in
de sociologie, projectleider bij LUCAS
en deeltijds docent aan de KU Leuven.
Hermans is een van de promotoren van
de conferentie. Samen blikken we alvast
even vooruit.
Koen Hermans: Op de jongste eerstelijnsconferentie kwam het sociaal werk
uitdrukkelijk ter sprake. Voorheen was
dat niet zo evident. Er is geen grote vertrouwdheid met het sociaal werk. Daarom
leek het een goed idee om aan te knopen
bij de traditie van de Welzijnscongressen
van 20 jaar geleden. Er is bovendien urgentie. We krijgen meer en meer signalen uit het werkveld dat het sociaal werk

“Integratie is te lang vertaald
als een streven naar gedeelde
waarden en normen. Misschien
komen we verder als we integratie in de praktijk brengen door
samen dingen te doen.”
onder druk staat. De bekendheid bij het
grote publiek is klein en het sociaal werk
slaagt er niet altijd goed in om zijn meerwaarde te tonen. Met de sociaalwerkconferentie willen we tegelijk de grote diversiteit van het werkveld onderstrepen: op
de eerste lijn, in de ziekenhuizen, in de
sociale economie, in de woonzorgcentra…
Wat hebben al die sociaal werkers gemeen? Volgens de internationale definitie
van sociaal werk gaat het in wezen over
de mensenrechten en de grondrechten
realiseren.
De titel van de plenaire voordracht klinkt
als een statement: de sociaal werker als
democratisch professional.
Het is inderdaad een statement. De Nederlandse expert Marcel Spierts noemt
sociaal werkers ‘de stille krachten van
de verzorgingsstaat’. We leven in een po-

lariserende samenleving. Het eigene aan
sociaal werkers is dat ze in de polarisatie
geen partij kiezen, maar de democratie
helpen organiseren door de dialoog te
faciliteren. Dat klinkt theoretisch, maar
je ziet de praktijk in scholen, buurten en
de zorg. Je hebt een professional nodig
te midden van die uiteenlopende partijen.
Niet om partij te kiezen, maar om de dialoog mogelijk te maken. Dat is een ander
soort democratie dan de representatieve,
maar ze is even belangrijk.

Vertrouwen cruciaal
Een van de thema’s op de conferentie is
de marktwerking. Zet de marktwerking
druk op het sociaal werk?
Het is minister Jo Vandeurzen zelf die de
thema’s en uitdagingen op de agenda van
de sociaalwerkconferentie heeft gezet.
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De marktwerking is niet nieuw, maar ze
wordt dominanter. In de ouderenzorg,
maar ook in de kinderopvang of de daklozenzorg. Herinner je de commotie in
Antwerpen over de exploitatie van het
inloopcentrum De Vaart. Als we zorg en
welzijn vanuit de grondrechten van mensen benaderen, dan is een commerciële
logica niet evident. Hoe kunnen sociaal
werkers in de nieuwe context hun werk
optimaal vormgeven? Hoe kunnen ze blijven inzetten op mensenrechten? Een definitief antwoord hierop heb ik niet, maar
in aanloop naar de conferentie hebben we
de krachtlijnen van sociaal werk in een
sneuvelnota opgenomen. Het gaat dan
bijvoorbeeld over nabijheid in de leefwereld, over generalistisch werken, over het
durven politiserend werken, over ageren
tegen uitsluiting en voor participatie. Over
al die punten bestaat een grote consensus. Maar hoe breng je die vandaag in de
praktijk? En hoe vertaal je die bijvoorbeeld
naar het onderwijs?
Informatiedeling is een ander thema. Het
KB78 houdt geen rekening met sociaal
werkers. Dat kan voor moeilijke posities
zorgen?
Over KB78 bestaan diverse meningen.
Eén logica bouwt op vereiste diploma’s
(voor artsen, verpleegkundigen…) en definieert op basis daarvan de taken van
elke beroepsgroep. Binnen het sociaal
werk is minder overeenstemming over
die benadering. Daar wordt meer met
competenties gewerkt. Competenties
blijken echter geen evidente basis voor
gegevensdeling in de gezondheidszorg.
Tot zover de meningsverschillen. Iedereen
is het er wel over eens dat sociaal werkers toegang moeten krijgen tot bepaalde
informatie. De koudwatervrees voor gegevensdeling moeten we overwinnen, en
tegelijk moeten we voorzichtigheid aan de
dag leggen. Proportionaliteit, relevantie
en transparantie zijn daarbij de richtinggevende principes.
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Wat ook speelt, zijn de beleidsmatige
ontwikkelingen rond het beroepsgeheim
op federaal niveau. Als sociaal werkers
bijvoorbeeld moeten melden wanneer
iemand radicaliseert, dan is voor sommigen de strijd om het beroepsgeheim
verloren. Het sociaal werk kan niet als
voorgeborchte van de overheid optreden
om informatie in te winnen over radicalisering. Dat zou helemaal ingaan tegen de
aard van het werk. Denk ook aan de inval
van de politie in de Brusselse culturele
organisatie Globe Aroma. Sociaal werkers
gaan in dialoog met kwetsbare groepen.
Hiervoor is vertrouwen cruciaal. Dat vertrouwen mag niet worden ondergraven.
Diversiteit is een andere uitdaging. Hoe
staat het daarmee?
We zien grote verschillen in regio’s en
sectoren. Aandacht voor diversiteit blijft
nodig. Onze samenleving is fundamenteel aan het transformeren. Kijk naar
de geboortecijfers in Antwerpen. Superdiversiteit is het nieuwe normaal. Dat
vertaalt zich nog niet in alle organisaties.
In het jeugdwerk en het opbouwwerk zijn
grote stappen gezet. Het onderwijs doet
zijn best. Toch blijven er getuigenissen
komen over racisme en discriminatie.
We moeten die ernstig nemen. Ook in
de zorg neemt de diversiteit toe, maar
vaak fragmentair: wel bij het poetspersoneel, niet bij het zorgpersoneel, de
sociaal werkers of het management. Hier
spelen verschillende factoren: toegang
tot het onderwijs, de beeldvorming rond
zorgberoepen, het aanwervingsbeleid…
We blijven in Vlaanderen met enkele terugkerende thema’s worstelen. Neem de
discussie over de hoofddoek: hiermee
zijn we nog lang niet klaar. Integratie
is te lang vertaald als een streven naar
gedeelde waarden en normen. Misschien
komen we verder als we integratie in de
praktijk brengen door samen dingen
te doen, zoals nu al bijvoorbeeld in het
jeugdwerk gebeurt. Daarover zouden

we een maatschappelijk debat moeten
voeren. Ondertussen worden gelukkig
her en der grote stappen vooruit gezet,
zeker in steden als Gent en Antwerpen.

Outreachend werken
Zelf geeft u op de conferentie een work
shop over onderbescherming en toegan
kelijkheid.
De hervormingen in de eerstelijnszorg
zijn volop bezig, onder meer met het
Geïntegreerd Breed Onthaal, waarin CAW,
OCMW, diensten maatschappelijk werk
van de mutualiteiten en andere partners
uit zorg en welzijn nauw samenwerken.
Onderbescherming blijft een reëel probleem. We brengen op de conferentie een
case van het OCMW Gent: de noden van de
cliënten zijn er zo groot, dat je als sociaal
werker niet alles kunt doen wat je eigenlijk zou willen of moeten doen. Bovendien:
zij die hulp en ondersteuning het hardst
nodig hebben, bereiken we nog altijd het
moeilijkst. Buurtgericht outreachend werken kan een oplossing bieden; we moeten
hier dan ook sterker op inzetten. De uitrol
van de eerstelijnszones biedt een grote
opportuniteit om de samenwerking te
versterken. Niet alleen tussen zorg en
welzijn, maar ook met andere lokale actoren zoals verenigingen waar armen het
woord nemen, het buurtwerk.
Ook de vermaatschappelijking van de zorg
en de persoonsvolgende financiering (PVF)
komen aan bod?
De filosofie van de vermaatschappelijking
van de zorg wordt breed gedragen, maar
er is ook een grote bezorgdheid. Er is op
het terrein onvoldoende ondersteuning
om de ambities ervan waar te maken.
Dat is geen kritiek, maar een vaststelling.
“Met de huidige middelen lukt het ons
niet” hoor ik vaak. Nogmaals: dat is geen
verwerping van de vermaatschappelijking,
wel een oproep om meer in te zetten op
het versterken van sociale netwerken

UIT DE PRAKTIJK

“Steeds vaker vraag naar
een afbetalingsplan”
en professionele ondersteuning. Ook de
PVF lokt bezorgdheid uit. In de sector voor
personen met een beperking brengt de
PVF meer dan vroeger de armoede en het
armoederisico aan het licht. De woon- en
leefkosten dreigen met de PVF duurder
te worden. Armoede bij mensen met een
handicap krijgt weinig aandacht. Er is heel
wat bezorgdheid dat mensen op een verkeerde manier met hun budget omgaan.
In theorie zit het allemaal goed in elkaar,
maar de praktijk toont dat we moeten
blijven investeren in voldoende aanbod
en ondersteuning. We moeten mensen
wegwijs blijven maken, bijvoorbeeld ook
door in heldere taal te communiceren.
Mensen missen kansen omdat de juiste
informatie hen niet bereikt of omdat ze die
informatie onvoldoende begrijpen. Hier
ligt een grote opdracht voor de eerste
lijn in het algemeen en voor de sociaal
werkers op de eerste lijn in het bijzonder.
Maar te vaak hoor ik: “We willen wel, maar
we komen er niet toe. We krijgen het niet
allemaal gebolwerkt.”
Of het met de PVF in de ouderenzorg dezelfde kant dreigt op te gaan? Ik ben geen
expert in ouderenzorg, maar dezelfde mechanismen keren terug. Internationale
studies over de uitrol van systemen van
persoonsvolgende financiering tonen telkens weer dezelfde succesfactoren aan:
voldoende budget; voldoende professionele ondersteuning bij het goed besteden van dat budget; de keuze tussen een
vouchersysteem en een vrij budget; en
oog hebben voor mensen zonder sterk
netwerk. Want wie een goed netwerk
heeft, die redt het meestal wel. Wie niet
op een netwerk kan terugvallen, is heel
erg kwetsbaar. Zo dreigt een nieuwe sociale kloof te ontstaan.

Sociaal werk in een ziekenhuis is uiterst
divers en uitdagend. Dirk Aerts van het
Imeldaziekenhuis heeft ondertussen
30 jaar ervaring.
Dirk Aerts is diensthoofd sociaal werk en
spirituele zorg in het Imeldaziekenhuis in
Bonheiden. Hij leidt er een team van acht
sociaal werkers. Daarnaast werken in Imelda nog vijf sociaal werkers op specifieke
afdelingen (via een RIZIV-conventie). “Er
bestaat geen normering voor sociaal werkers in ziekenhuizen”, zegt Dirk Aerts. “Elk
ziekenhuis kiest zelf hoeveel belang het
hecht aan het sociaal werk. Imelda is wat
dat betreft erg vooruitstrevend. Wij krijgen
niet alleen de mensen, de middelen en de
infrastructuur, we worden ook nauw betrokken bij het beleid en diverse projecten.
Op dit ogenblik werken we bijvoorbeeld
sterk rond patiëntenparticipatie. Als sociaal
werkers kunnen wij hier onze accenten
mee inbrengen. Het sluit nauw aan bij de
kern van ons werk: de patiënt en zijn context centraal stellen, drempels verlagen en
vertrekken vanuit de noden en de vragen
van de patiënt; het hoort allemaal tot de
basishouding van een sociaal werker.”
“Lange tijd heb ik mijn functie als diensthoofd gecombineerd met de patiëntenzorg, maar dat lukte niet meer. De verkorting van de ligduur heeft een grote
impact op ons werk. We hebben steeds
minder tijd om patiënten voor te bereiden
op hun ontslag en de terugkeer naar de
thuissituatie. We moeten heel kort op de
bal spelen om de zorgcontinuïteit goed te
organiseren. We vervullen een brugfunctie
tussen de gespecialiseerde zorg in het
ziekenhuis en de thuiszorg. Die thuiszorg
is erg divers en is volop in ontwikkeling.
Wij volgen die evoluties nauw op. Ook de
vermaatschappelijking van de zorg ondersteunen we vanuit het sociaal werk.”

Werklast neem toe
“We worden meer en meer geconfron-

teerd met complexe zorgsituaties in het
ziekenhuis. De oorzaken zijn bekend: de
demografische evoluties, de toename van
de chronische zorg, de kortere ligduur… De
werklast neemt toe. Gaan we vandaag op
een afdeling bij ongeveer de helft van de
patiënten langs, dan zal dat percentage
over enkele jaren een stuk hoger liggen. We
luisteren naar hun vragen, verwachtingen
en onzekerheden, en brengen hun netwerk
in kaart, met aandacht voor de draagkracht
en de draaglast. Die inschatting correct
kunnen maken, is erg belangrijk voor een
goed ontslag. Waar nodig nemen wij maatregelen om het netwerk rond de patiënt te
versterken, bijvoorbeeld door een beroep
te doen op professionele zorgverleners of
door afspraken te maken met mantelzorgers. De mantelzorger neemt overigens
aan belang toe. Je kunt de patiënt niet los
zien van zijn context. Je hebt de patiënt,
zijn familie en zijn omgeving. De ziekte
heeft een impact op alle betrokkenen. Dat
is altijd zo geweest, maar we merken dat
het netwerk rond patiënten vaak minder
sterk is dan vroeger. Sommige patiënten
lijken wel alleen op de wereld. Dat maakt
het moeilijk om de continuïteit van de zorg
te garanderen. Alleen professionele hulp
en ondersteuning kunnen dan soelaas
brengen.”
“Die ontwikkelingen baren me soms
zorgen. De eerste lijn krijgt het steeds
zwaarder. Zal ze al die vragen en behoeften aankunnen? Er bestaat een uitgebreid
aanbod aan diensten en organisaties in
zorg en welzijn. We werken in onze regio
met al die organisaties samen. Een breed
overlegplatform en nauwe samenwerking
zijn meer dan ooit noodzakelijk. Je ziet
die initiatieven ook toenemen. Soms op
aansturen van een SEL, soms op initiatief
van het ziekenhuis. Het wordt allemaal
complexer. Gelukkig kunnen we terugvallen op de beroepsvereniging van sociaal
werkers in algemene ziekenhuizen en op
de werkgroep sociaal werkers in algemene
ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro. Beide or-
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“We werken in ziekenhuizen, we
nemen deel aan multidisciplinaire
teams, we staan heel dicht bij de
patiënt en zijn context, maar door
KB 78 dreigen we uitgesloten te
worden van de noodzakelijke
gegevensdeling. Onbegrijpelijk!”

Dirk Aerts

ganisaties spelen ook een cruciale rol om
signalen door te geven aan de overheden.”
“Dat laatste verloopt soms wat moeizaam.
De discussie over KB 78 is een recent voorbeeld. De sociaal werkers zijn daarin niet
opgenomen. Dat is totaal onbegrijpelijk.
We werken in ziekenhuizen, we nemen
deel aan multidisciplinaire teams, we staan
heel dicht bij de patiënt en zijn context,
maar door KB 78 dreigen we te worden
uitgesloten van de noodzakelijke gegevensdeling. Onbegrijpelijk! We hebben dit
knelpunt verschillende keren gesignaleerd,
maar zonder reactie. Zullen we voortaan
dan buiten de wet moeten werken? In het
Imeldaziekenhuis zie ik niet meteen een
probleem. De artsen en de directie stellen
ons werk op prijs en betrekken ons actief.
Maar als er ooit iets zou gebeuren, dan
staan wij juridisch heel zwak.”
“Een ander belangrijk thema in ons werk
vandaag is armoede. Die is er altijd geweest, maar nooit eerder zo scherp als
vandaag. De link tussen socio-economische factoren en gezondheid is meer
dan eens aangetoond. Wij ervaren elke
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dag hoe de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg voor kwets
bare mensen meer en meer onder druk
staan. Het aantal mensen dat medische
zorgen uitstelt om financiële redenen
is de jongste vijf jaar verviervoudigd.
We krijgen steeds vaker de vraag een
afbetalingsplan te maken voor patiënten en steeds vaker blijven we met onbetaalde facturen achter. Wij bekijken
geval per geval wat we kunnen doen.
De directie verwacht van ons dat we die
financiële kwesties opvolgen, maar tegelijk willen we een vertrouwenspersoon
blijven voor de patiënten. Dat brengt ons
soms in een spreidstand. Gelukkig is er
begrip bij de directie voor deze situatie. Wij gaan nooit een opname van een
patiënt weigeren omdat er nog facturen openstaan. Maar we zien wel hoe
patiënten uit vrees hiervoor beginnen
te shoppen tussen ziekenhuizen. Het is
jammer dat dat moet gebeuren, want
uiteindelijk heeft elke patiënt ook met
zijn arts een vertrouwensrelatie. Medisch
shoppen komt bovendien altijd duurder
uit voor de maatschappij. Een toveroplossing hiervoor bestaat allicht niet.

Wij doen ondertussen alles wat binnen
onze mogelijkheden ligt.”
“Naast de ontslagbegeleiding is ook de
psychosociale zorg een kernopdracht van
het sociaal werk. Het gaat dan vooral over
het begeleiden of ondersteunen van de
patiënt en zijn omgeving bij ingrijpende
gebeurtenissen: slecht nieuws, een plots
wijzigende ziektetoestand… Daarom ben
ik voorstander van een wachtdienst van
sociaal werk voor de opvang van familie
bij reanimaties, zware trauma’s. In het
Imeldaziekenhuis is zo’n wachtdienst aanwezig. Dit is een waardevolle aanvulling
op het werk van het verpleegkundig en
medisch team en een meerwaarde in de
zorg voor de omgeving van de patiënt.”
“Het sociaal werk zal de komende jaren
blijven evolueren. We moeten inspelen
op de voortdurend veranderende gezondheidszorg. Als de overheid bepaalde verwachtingen heeft naar het sociaal werk,
zal ze ons ook moeten erkennen. Er wacht
het sociaal werk nog een hele uitdaging
in de ziekenhuizen.”

CGG VLAAMS-BRABANT OOST ENGAGEERT ZICH IN SAMENWERKINGSVERBAND RTJ

Complexe noden vragen
om gecoördineerde samenwerking
Met 15 regionale samenwerkingsver
banden uit welzijn en onderwijs wil de
Vlaamse overheid het aanbod Recht
streeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ)
verbeteren en uitbreiden. Het CGG
Vlaams-Brabant Oost (VBO) leidt één van
die projecten in het Hageland en enga
geert zich samen met zijn partners om
minimaal 200 extra gezinnen te bege
leiden. Het project krijgt hiervoor maxi
maal 1 miljoen aan extra middelen. Anja
Jacobs is beleidsmedewerker Kinderen
en Jongeren van het CGG VBO. Zij licht
het project nader toe.
“Vanuit het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) van Vlaams-Brabant
en Brussel, dat als kernopdracht heeft
om het jeugdhulplandschap in de eigen
regio te monitoren, werd heel snel beslist
om voor de regio Hageland een voorstel
in te dienen. Uiteindelijk hebben de IROJ
van Vlaams-Brabant en Brussel samen
vier dossiers ingediend, waarvan er drie
weerhouden werden: regio Asse-Meise-
Vilvoorde, Brussel en het Hageland”, vertelt Anja Jacobs.
“De RTJ maakt deel uit van de hervormde
Integrale Jeugdhulp. Een aantal diensten
is rechtstreeks toegankelijk, wat wil zeggen dat iedereen er vrij een beroep op
kan doen, in tegenstelling tot de meer
gespecialiseerde zorg, waarvoor je eerst
langs de intersectorale toegangspoort
moet passeren. In theorie zou de RTJ dus
een laagdrempelige jeugdhulp moeten
zijn. Door de wachtlijsten die overal zijn
ontstaan, is dat echter niet het geval. Vermoedelijk slagen we er ook niet in om elk
gezin op de juiste plaats te helpen met
het meest geschikte aanbod. De brede
instap, met name CLB, CAW en K&G doen
hun best, maar soms kiezen mensen uit
nood de snelst beschikbare hulp. Vandaag is er ook geen duidelijk zicht op welk
gezin op welke wachtlijst binnen de RTJ
staat. Voor de hulp achter de intersectorale toegangspoort - voornamelijk de
hulp waaraan ook verblijf is gekoppeld
en sommige gespecialiseerde vormen

van contextbegeleiding - is dat overzicht
er wel. We blijven dus met een dubbel
knelpunt kampen: enerzijds een nijpend
capaciteitstekort, dat nog nijpender is in
regio’s waar het bestaande aanbod heel
beperkt is, en anderzijds wellicht een aantal inefficiënties doordat elke organisatie
te veel op zichzelf aan de slag gaan met
gezinnen.”

Uitbreidingsprojecten
“Daarom komt de overheid met deze uitbreidingsprojecten RTJ. Per project verbinden de organisaties zich ertoe om 200
extra gezinnen te helpen. We moeten dat
bovendien realiseren in een samenwerkingsverband. Tegelijk wil men de RTJ
laagdrempeliger maken door intensieve
samenwerking met de welzijnssector,
het VAPH en de organisaties die dicht bij
de leefomgeving van de gezinnen staan
zoals CLB, K&G en organisaties op het
gemeentelijk niveau.”
“Met het CGG VBO staan we vierkant achter die doelstellingen. In het CGG zijn we
al sinds 2016 een interne herstructurering aan het doorvoeren, met als doel de
aanmeldings- en indicatiestellingsfase te
verbeteren. We zien namelijk een toenemende complexiteit in de hulpvragen en
we voelen de nood aan een gecoördineerde samenwerking met andere organisaties om cliënten echt te helpen. Daarom
proberen we van bij de aanmelding samen
met mogelijke partners een cliëntoverleg
te organiseren om samen naar oplossingen zoeken. Ondanks de wachtlijsten
willen we zo goed en zo vroeg mogelijk
afstemmen.”
“Die herstructurering is een grote stap
vooruit. De aanpak gaat al enigszins uit
van een wraparound care model. We brengen de deelhulpvragen van de cliënt zo
goed mogelijk in kaart en nemen dat als
uitgangspunt om er samen met verschillende actoren aan te werken. Die aanpak
sluit mooi aan bij de doelstellingen van
de uitbreidingsprojecten RTJ. Maar met

de uitbreidingsprojecten kunnen we veel
verder gaan! Daarom heeft het CGG VBO
voor het dossier Hageland het initiatief
genomen om aan tafel te zitten met de
diverse partners. Het enthousiasme was
trouwens groot. We hebben initieel een
drietal keer goed vergaderd en iedereen
voelde het potentieel. Uiteindelijk is CGG
VBO als kernpartner aangeduid om het
project te trekken. Wij zijn immers voor
de andere organisaties de meest ‘neutrale
partner’: wij komen met ons aanbod niet
op het terrein van het CLB of de diverse
organisaties die contextbegeleidingsdiensten aanbieden.”

Ambitieus
“De werkwijze die we samen met de partners in het Hageland hebben uitgedacht,
is best wel ambitieus. Met de uitbreidingsmiddelen willen we het basisaanbod van
diverse begeleidings- en behandelvormen
versterken. Daarnaast gaan we een intersectoraal team organiseren waarin medewerkers uit verschillende organisaties en
sectoren intensief zullen samenwerken.
Hierbij kiezen we resoluut voor het wrap
around care model. Vertrouwen is cruciaal en zal groeien tijdens de overlegmomenten waarin we elkaar rond concrete
cases beter leren kennen. Op dit moment
is dat vertrouwen al sterk gegroeid tussen
de beleidsvertegenwoordigers vanuit de
diverse organisaties die, aangevuld met
expertise vanuit ervaringsdeskundigen,
deze manier van werken aan het uit
tekenen zijn. In een volgende fase moet
dat vertrouwen ook op het terrein groeien,
zodat we met en rond de gezinnen beter
op elkaar kunnen inspelen. Daarom hebben we in het intersectoraal team voor ervaren mensen gekozen, die hun knowhow
en ervaring optimaal kunnen inzetten”.
“Als een cliënt zich aanmeldt, weet je nooit
vooraf wat de vraag precies inhoudt. Met
de intersectorale aanmelding willen we
snel een exploratie kunnen doen van
de vragen en noden, en samen met het
gezin vanuit de diverse organisaties een
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Anja Jacobs: “Met de uitbreidingsmiddelen
willen we het basisaanbod van diverse
begeleidings- en behandelvormen versterken.
Daarnaast gaan we een intersectoraal team
organiseren waarin medewerkers uit
verschillende organisaties en sectoren
intensief zullen samenwerken.”

gezamenlijk en gepast wraparound care
plan samenstellen. Dat plan moet er zijn
binnen de maand na de eerste vraag. We
moeten dus snel gesprekken voeren met
het gezin om samen tot een initieel begeleidingsplan te komen. Zo bieden we de
mensen uitzicht op een oplossing. Vroeger
kwamen ze na hun aanmelding veelal op
een wachtlijst en vond een eerste gesprek
vaak pas plaats wanneer het begeleidingsof behandelaanbod kon starten. Vandaag
proberen we zo veel mogelijk mensen binnen de maand uitzicht te bieden met een
begeleidingsplan. Dat maakt een immens
verschil, want je geeft mensen perspectief.
Daarbij willen we de regie zo veel mogelijk in handen van de gezinnen laten, die
daarin zullen worden ondersteund door
een wraparound begeleider.”
“Die aanpak is natuurlijk het meest van
belang voor gezinnen met complexe hulpvragen. Het CAW, het CLB en de gemandateerde voorzieningen (die de hulpverlening regisseren bij maatschappelijke
verontrusting) voelen zich dikwijls samen
met hun cliënten in de kou staan bij complexe dossiers, doordat ze onvoldoende
snel op het CGG en andere vormen van
rechtstreeks toegankelijke hulp kunnen
rekenen. Met het samenwerkingsverband
in het Hageland nemen we dat engagement op, zodat CAW en CLB op hun beurt
de ruimte krijgen om tijdig te interveniëren in de vele andere, minder complexe,
dossiers. Uiteindelijk moeten we komen
tot een situatie waarin het niet meer uitmaakt waar iemand zich aanmeldt om het
gepaste aanbod te krijgen, en we vroeg
genoeg kunnen interveniëren zodat de
problemen niet escaleren.”
“We hebben ons gezamenlijk geëngageerd
om 200 extra gezinnen te helpen. Dat is
niet weinig, maar we zullen het haalbaar
maken. We hebben er vertrouwen in dat
de nieuwe aanpak heel wat nieuwe mogelijkheden schept. Ik vrees wel dat die
200 extra gezinnen per project niet zal
volstaan om alle noden op te lossen. Maar
het is een stap in de goede richting.”
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LOKALE VERKIEZINGEN

Cruciaal lokaal
Op 14 oktober 2018 zijn het lokale verkiezingen in Vlaanderen. Naar aanlei
ding daarvan wil Zorgnet-Icuro de zorgvoorzieningen, de lokale besturen,
collega-actoren, burgers én cliënten initiëren, uitdagen, stimuleren en
motiveren tot dialoog. Als leidraad voor die dialoog schreef Zorgnet-Icuro
een inspiratietekst 'Cruciaal Lokaal' en een checklist, die ondersteuning
bieden om de lokale dialoog over het thema zorg en welzijn in je gemeente
te voeden. De dialoog start immers cruciaal lokaal!

HOE TREED IK ALS ZORGVOORZIENING IN
DIALOOG MET MIJN LOKAAL BESTUUR?

LOKALE
VERKIEZINGEN
14 OKTOBER ‘18

CRUCIAAL LOKAAL

Cruciaal Lokaal biedt je een leidraad om je plaats, rol en verantwoordelijkheden als lokale actor, co-creator, ondernemer en
expert op vlak van zorg en welzijn te duiden in de gesprekken met
lokale besturen en met hen in dialoog te gaan. Zo willen we mee
vorm te geven aan het lokaal sociaal beleid.
De welzijns- en gezondheidssector is volop in beweging: het
woonzorgdecreet wordt herschreven, het belang van buurtzorg
neemt toe, het lokaal sociaal beleid en het geïntegreerd breed
onthaal krijgen vorm, de eerstelijnszorg wordt gereorganiseerd,
de fusie van OCMW’s en gemeenten komt eraan, de geestelijke
gezondheidszorg wordt preventiever en laagdrempeliger, meer
ambulant en dus meer lokaal, er is meer aandacht voor inclusie en integratie... Die evoluties doen het lokale beleidsniveau
aan belang toenemen. Rollen en posities worden herschreven,
ontwikkelingen versterken elkaar of zijn complementair, al of
niet tegenstrijdig.
In de ontwikkeling van dit vernieuwd lokaal sociaal beleid zijn
zorgactoren een belangrijke partner. Zorgnet-Icuro wil je dan
ook aanmoedigen om hierover in gesprek te gaan met lokale
beleidsmakers. Nu, tijdens en vooral na de verkiezingen. De
checklist voor lokale dialoog biedt je een hulpmiddel om tijdig
zicht te krijgen op de huidige én toekomstige visie en ambities
op het vlak van zorg, welzijn, wonen, buurt, werk, vrije-tijd, inclusie, integratie… De checklist is uiteraard generiek. Je kan hem
aanpassen en aanvullen in functie van de politieke constellatie,
noden en lokale speerpunten.*
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CHECKLIST VOOR LOKALE DIALOOG
Ambities?
●

●

●

●

●

●

Wat wil de gemeente/stad op korte termijn realiseren op
vlak van zorg – welzijn – wonen – buurt – vrijetijd – inclusie –
integratie voor burgers in een kwetsbare positie?
V
 ind je dat je gemeente/stad nog eigen voorzieningen moet
uitbaten of is uitbesteden aangewezen?
W
 elke bovenlokale initiatieven of samenwerkingen op
vlak van zorg en welzijn staan op stapel? Waaraan is er
volgens jou nood?
W
 elke noden worden volgens jou momenteel niet of onvoldoende ondervangen, welke doelgroepen zie je als prioriteit?
H
 oe kan het lokale beleid bijdragen aan een positieve kijk
op kwetsbare burgers (ouderen, zieken, personen met
een beperking …)?
H
 oe geef je invulling aan het begrip “gezonde gemeente”?

Betaalbaarheid?
●

●

●

●

Hoe sta je tegenover een marktgerichte benadering van
de zorg?
Welke maatregelen zal je lokaal niveau nemen om de zorg
voor elke inwoner betaalbaar te houden/maken?
W
 at denk je over de onderhoudsplicht?
W
 elke maatregelen zal je op lokaal niveau nemen om
kwetsbare mensen meer te integreren? Veelal gaat die
kwetsbaarheid gepaard met beperkte eigen financiële
middelen.

Wonen?
●

●

●

 elke maatregelen zal je nemen om mensen zo lang
W
mogelijk thuis te laten wonen?
W
 il je vanuit ruimtelijke ordening specifieke samenlevingsvormen ondersteunen?
W
 elke maatregelen zal je op lokaal niveau nemen om aan
kwetsbare mensen, bijvoorbeeld personen met een beperking
of psychiatrische problematiek, een betaalbare en kwaliteits
volle woonst te garanderen?
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Vrijetijd – Inclusie?
●

●

Welke initiatieven wil je nemen of ondersteunen, zodat ook
kwetsbare mensen aansluiting vinden in je gemeente /stad?
Welke initiatieven wil je of ondersteunen, zodat ook eenzame of geïsoleerde burgers aansluiting vinden in je
gemeente /stad?

Inspraak en participatie?
●

●

●

●

●

●

●

H
 oe wil je het toekomstig lokaal sociaal beleid vorm geven?
Hoe wil je de participatie van zorg- en welzijnsactoren en
-organisaties verzekeren?
Hoe ziet je lokale afdeling de rol en invulling van de Zorg
raad?
W
 elke rol wil je gemeente/stad opnemen in het ondersteunen van de samenwerking tussen de eerstelijnsactoren?
W
 elke impact zal de fusie van het OCMW en gemeente
volgens jou hebben op de visie en langetermijnplanning
op vlak van zorg en welzijn?
H
 oe zie je de evolutie van het geïntegreerd breed onthaal
in je stad/gemeente? Welke rol zie je voor de gemeente/
stad? Welke rol zie je voor zorgactoren?
Hoe worden volgens jou lokale noden best gedetecteerd
en geanalyseerd?
Z
 orgvragers dienen voor een gepast antwoord op hun zorgvraag doorverwezen te worden naar het hele zorgaanbod en
niet enkel naar de eigen actoren van de gemeente/stad. Is
het ruime social-profit zorgaanbod je voldoende bekend?

De volledige tekst van Cruciaal Lokaal en de checklist vind
je op www.zorgneticuro.be, rubriek publicaties. Je kan er
ook de folder downloaden.

OPEN MINDs

AWARDs
Oproep tot kandidaatstelling GGZ-projecten

WIN DE ALLEREERSTE
OPEN MINDS AWARDS
Zorgnet-Icuro formuleerde op het Open
Minds congres van mei 2016 vijf kern
boodschappen voor de toekomst van
geestelijke gezondheid. Met de uitreiking
van de allereerste Open Minds Awards
of OMA’s in elk van die vijf categorieën
wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken
voor een betere geestelijke gezondheid
en gezondheidszorg ondersteunen en in
de kijker plaatsen.
De vijf kernboodschappen zijn meteen
ook de vijf categorieën waarbinnen je een
project kan indienen voor de Open Minds
Awards. Elke categorie heeft een meter of
een peter die promotor is voor de respectievelijke award.
• Mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar
(Marc Hellinckx)
• Mijn risico wordt vroeger gedetecteerd
(Vlaamse Jeugdraad)
• Ik heb toegang tot passende zorg wanneer nodig (Prof. Philippe Delespaul)
• Mijn zorg is betekenisvol (Prof. dr. Inez
Germeys)
• Ik ben ook expert (Patrick Colemont)

Hoe deelnemen?

Wat kan je winnen?

Elk gerealiseerd project of project in uitvoering dat voldoet aan de vooropgestelde
criteria kan zich kandidaat stellen voor
deze eerste editie. Je kan je kandidatuur
indienen door het te registreren en kort te
beschrijven aan de hand van een elektronische bevraging die samen met de peter
en meter is uitwerkt.

Alle genomineerden kunnen deelnemen
aan een exclusieve workshop met de peter
of meter.

Een onafhankelijke jury zal alle ingezonden praktijkvoorbeelden beoordelen op
basis van de beschrijving en toetsen of die
voldoen. aan de vooropgestelde criteria.
Door de jury worden per categorie drie
projecten genomineerd voor een Open
Minds Award.

Meer informatie en je kandidaat stellen
kan binnenkort via:
www.openmindscongres.be.

Naast een publicatie in Zorgwijzer en andere kanalen krijgen de winnaars van de
Open Minds Awards ook een budget van
€2000 om hun succes te vieren.

Vervolgens wordt een publieksstemming
georganiseerd. Die stemming telt voor de
helft van de punten.
De punten van de jury en de punten van de
publieksstemming worden samengeteld.
Het project met de meeste punten wint de
eerste Open Minds Award die later in het
jaar zal worden uitgereikt.
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NIEUWE EDITIE

What Matters
to You?
6 juni 2018

Wanneer zorgverleners echt luisteren
naar de patiënt en zijn familie, wanneer
ze focussen op wat voor hem belangrijk
is, dan is de zorg warm, de kwaliteit beter
en voelen de patiënten zich tevreden. Zo’n
empathische houding creëert vertrouwen.
De zorgvrager voelt dat zijn mening ertoe
doet. Het geeft zowel aan de zorgvrager
als aan de zorgverlener een ontzettend
fijn gevoel en heeft ontegensprekelijk een
impact op de kwaliteit van de zorg.
Talloze woonzorgcentra, voorzieningen
uit de geestelijke gezondheidszorg, algemene ziekenhuizen en thuiszorg
organisaties namen vorig jaar deel aan
What Matters to You. De eerste deelname
vanuit Vlaanderen aan de internationale
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WMTY-dag was een heus succes. Uiteraard
zijn er het hele jaar door acties, maar op
6 juni willen we dat even expliciteren door
samen met 31 andere landen hieraan wat
extra aandacht te geven.
Op 6 juni 2018 is er de tweede Vlaamse
editie van What Matters to You. Aarzel
niet en maak je collega's warm om een
actie - klein of groot - op touw te zetten!
Ben je helemaal gewonnen voor het concept, maar twijfel je nog hoe ermee aan
de slag te gaan, dan helpen we je graag op
weg. Neem een kijkje op www.whatmat
terstoyou.be en registreer je actie! Je vindt
er ook de nodige campagnematerialen.

WMTY-initiatief van de maand
‘What matters to you’ is geen eendagsvlieg, en wil het ook nooit zijn.
We willen de grondhouding het hele jaar
door uitdragen.
Vera De Troyer, projectleider, licht toe:
‘Ook dit jaar krijgen alle WMTY-initiatieven een plaatsje op onze website. Als
professional/team kan je dit jaar echter
ook meedingen voor het ‘WMTY-initiatief’ van de maand. Daarbij richten we
ons vooral op acties die vorm kregen na
expliciete input van patiënten, cliënten,
en deel uitmaken van een breder beleid.
De 6de van elke maand maken we een
winnaar bekend! Jouw project wordt dan
‘in de kijker’ gezet op de WMTY-website.
Uiteraard wordt dit ook een nieuwsitem
in de Zorgnet-Icuro nieuwsbrief, krijgt het
initiatief ruime bekendheid in onze sociale
media, én in ons magazine Zorgwijzer.
Het initiatief zal ook worden toegelicht
op de Commissie Q&S van Zorgnet-Icuro.
Bovendien mag je het gepersonaliseerd
WMTY-logo gedurende een maand meenemen in je eigen communicatie. Daarna
wordt de fakkel doorgegeven.’

