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Wanneer: donderdag 22 oktober 2020 om 12.30 uur 

Waar:  via Teams 

Aanwezig: Chantal van den Plas (welzijn), Lynn De Ceuster (welzijn), Dorien Van de Poel (lokale 

besturen), Annick Hillen (zorg), Linda Huybrechts (PZON), Joachim Van Dooren (zorg), Leen 

Kerremans (lokale besturen), Leo Sprangers (welzijn), Jo Leysen (optioneel), Lucas Huybrechts 

(PZON), Lut Robrechts (zorg), Paul Brijs (PZON), Bob Van de Putte (welzijn), Kris Dirckx (lokale 

besturen), Luc Op de Beeck (ondervoorzitter, lokale besturen), Kris Bayens (voorzitter, zorg), Tinne 

Peeters (coördinator) 

 

Verontschuldigd met volmacht: Line Van Rossum (lokale besturen) 

Verontschuldigd: 

Koen Van der Borght 

Afwezig: 

Iris Van den Brande (zorg), Frans Heylen (welzijn) 

Verslag: Tinne Peeters 

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag 22/9/2020 (B - 5 minuten)  

2. Aanvaarding leden AV (B – 5 minuten) 

3. Terugkoppeling dagelijks bestuur (I – 20 minuten) 

a. Personeel 
b. Financiën  

4. Stand van zaken actieplannen: Wie neemt deel aan welke werkgroep? (B – 10 minuten) 

5. Stand van zaken covid19 (I – 20 minuten) 

6. Nieuwe datum extra zorgraad november en uitstel algemene vergadering naar december (B 

– 10 minuten) 

7. Voorstel programma platformvergadering 19 november (B – 10 minuten) 

8. Varia (I - 10 minuten) 
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Verslag: 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

1. Goedkeuring verslag  

Het verslag van de bestuursoverleg van 22 september 2020 wordt goedgekeurd na 

aanpassing: 

- Beslissing medisch expert nog aanvullen: werd goedgekeurd, maar nog aan te vullen met 

Manon en Veerle 

 

2. Goedkeuring kandidaten algemene vergadering 

Mensen die het e-formulier nog niet invulden, kunnen we nog een laatste keer laten 

herkansen, zie punt 6.  

Beslissing: 

De reeds gekende kandidaten worden unaniem goedgekeurd. 

 

3. Terugkoppeling dagelijks bestuur 

- Personeel 

▪ Covid19: 

• 2 personen halftijds in dienst: Tin & Kati 

• Kati wordt hoger verloond en neemt daarom taken over van de 

coördinator 

• Best druk momenteel qua aantal telefoons: dus Tinne ontlasten is nog 

moeilijk 

• Lokale besturen: financieren dit? 

• Er is nog ruimte voor een extra halftijdse kracht, oproep aan het 

bestuursorgaan om in hun netwerk te kijken. 

▪ ELZ: 

• Projectmedewerker Kaat startte niet op 8 oktober, ze verkoos een 

andere job boven de onze. 

Vacature projectmedewerker staat weer open op VDAB tot 6/11, normaal 

stond ze maar open tot morgen, maar nog maar weinig goede reacties, 

dus we gaan het nog 2 weken langer openstellen. 

Warme oproep om de vacature te delen in je eigen netwerk!!! 

Extra: ITkennis, communicatie-ervaring = pluspunten 

80% en/of 100% 

• ½ administratie is niet financieel haalbaar 

o RSZvrijstelling is niet aan de orde 

▪ BOV: 

• Vacature BOV-coach verschijnt december-januari 

• Niet in dienst van ELZ 

- Financiën 

▪ Begin oktober kwam de sociale inspectie langs: de inspecteur betwijfelde of 

onze zorgraad recht heeft op de RSZ-doelgroepvermindering voor eerste 

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/61548114/projectmedewerker-eerstelijnszone-kempenland?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
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werknemers. De inspecteur is van mening dat de zorgraad eigenlijk een 

voortzetting is van SEL Kempen. Dat wij geen personeel overnamen, is 

volgens de inspecteur niet relevant. Technisch gesproken beschouwt men 

ons (volgens de inspecteur) als een zelfde technische bedrijfdseenheid. De 

inspecteur nam een procesverbaal van verhoor af van de penningmeester en 

legt dit voor aan de hoofdzetel van RSZ. We zijn in afwachting van hun 

beslissing. 

▪ Vivel gaf opdracht om eigen boekhoudkantoor te kiezen. Lucas kiest enkele 

kantoren uit, en bekijkt dit samen met andere ELZ. 

Afspraak: Kris polst via de voorzitters naar interesse van andere ELZ. 

▪ Begroting is nog niet helemaal rond. 

 

Beslissing:  

De penningmeester schrijft samen met andere geïnteresseerde ELZ van zorgregio Kempen 

een overheidsopdracht uit voor de aanduiding van een boekhoudkantoor, met aandacht voor 

bereikbaarheid. 

 

4. Stand van zaken actieplannen 

Wie engageert zich voor welke werkgroep? 

Werkgroep vorming: 

Trekker: ? 

Leden: Linda Huybrechts (PZON), Chantal van de Plas (welzijn), Bob Van de Putte (Welzijn), 

Kris Dirckx (lokale besturen), Lut Robrechts (zorg), Paul Brijs (PZON) 

Werkgroep ambassadeurschap: 

Trekker: ? 

Leden: Line Van Rossum (lokale besturen), Dorien van de Poel (lokale besturen, ??? Zorg, ??? 

Welzijn, ??? PZON 

Werkgroep interne werking: 

Gaat nog even verder met de bestaande leden + dagelijks bestuur. Eindrapport Koen + 

verwachting naar verdere opvolging naar de werkgroepleden toe. 

Vraag aan Koen: Even oplijsten welke werkgroepen met hun opdracht + de verwachtingen 

naar de leden/trekkers + de deelnemers die we nog missen. Extra oproep deelnemers voor 

de lege plaatsen + vraag of samenvoegen van deze 2 actie-werkgroepen misschien een optie 

is. Volgende bestuursoverleg wordt afgeklopt of deze 2 werkgroepen samengevoegd worden. 

5. Stand van zaken: covid19 

- Huisartsen: 40% van de huisartsen stuurt e-formulier binnen, nemen 25% van alle meldingen 

op zich  

- Claudia = huisbezoeker van Agentschap 

- Huisbezoeken 

- Contact met bedrijven – aanbod huisbezoeker langs te sturen 

- Contacten bedrijfsartsen: 

- Geen goede ervaringen 
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- Contacten CLB-artsen lopen enorm goed. 

- Dagelijks 3 à 4 x overleg tussen mspoc en CLB 

- Communicatie naar besturen: 

- Korte lijnen wanneer haard ontdekt wordt 

 

Aanvullingen 

- 0800-nummer voor thuiszorg is terug opgestart 

- Organisatie cohortzorg is ook opgestart 

 

6. Nieuwe data: 

Reden uitstel algemene vergadering: begrotingsvoorstel is niet klaar. 

 

Extra bestuursoverleg: 26 november om 15 uur – digitaal 

- Goedkeuring begroting 

- Goedkeuring laatste kandidaten AV 

- Update rond covid19 (indien nodig) 

 

Nieuwe datum AV: dinsdag 15/12 om 19.30 uur 

- 19/11 blijft platformvergadering. (zie voor inhoud agendapunt 7) 

- Op agenda AV:  

▪ Begroting 

▪ goedkeuring nieuwe bestuursleden: 

• Ellen Nuyens, diëtist, cluster zorg 

• Liesbet Dierckx, lokaal bestuur Oud-Turnhout 

• Hilde Smets, TerLoke, optionele partner (zie punt 8d) 

▪ Kennisgeving ontslag bestuurdleden: 

• Tinne Peeters, lokaal bestuur Beerse 

• Ingrid van Veltom, diëtiste, cluster zorg 

 

Tinne stuurt alvast een save the date naar de gekende kandidaten voor AV. 

DB bekijkt nieuwe datum voor DB in december (tijdstip wordt ingepalmd door AV) 

Bestuursleden bezorgen een volmacht als ze niet kunnen aanwezig zijn, want voldoende 

vertegenwoordiging per cluster is noodzakelijk!!! 

 

Beslissing: 

Extra bestuursoverleg: donderdag 26 november om 15 uur 

Algemene vergadering: dinsdag 15 december om 19.30 uur 

 

7. Voorstel platformvergadering – 19 november 

19:30 – 21:30 uur platform 
De platformvergadering zal digitaal doorgaan. We denken aan volgende inhoud: 
- Plenair gedeelte met toelichting rond opdrachten ELZ voorbije periode 
- Opsplitsen in themakamers (workshops begeleid door bestuursleden) met een 2tal 

vragen ter bespreking: 
o Acties vorming en ambassadeurschap: 

▪ hoe zie jij jouw rol en die van jouw beroepsgroep in dit verhaal? 
▪ Wanneer ben je een goede ambassadeur? 

o Mentaal welbevinden zorgdragers in tijden van covid19: 
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▪ Zowel voor zorgprofessionals als mantelzorgers 
▪ Eventueel begeleid door CGG? 

o Covid19 
o Naamsbekendheid ELZ: 

▪ Hoe trad ELZ in jouw omgeving naar voor? Welke verwachtingen heb je 
ten opzichte van de ELZ? 

- Plenaire afsluiting 
 

Aandachtspunt:  

PZON die misschien zelfs niet over digitale tools beschikken om van thuis uit te volgen. 

 

8. Varia en rondvraag 

a. https://kopzorgen.be/partners/  

opdracht partner: samen met de andere partners aandacht vragen aan overheid voor 

mentaal welbevinden ouderen 

Tinne brengt het in orde. 

b. Vorming bestuursleden vzw-wetgeving? 

Geen interesse vanuit bestuursleden 

c. Centrumsteden wordt gevraagd om Kortrijk & Mechelen te volgen bij opdracht 

contact- en bronopsporing. 

Afspraak: Tinne bekijkt de presentatie 

d. Optioneel lid uit gehandicaptensector voor bestuursoverleg: het bestuursorgaan kan 

zich vinden in deze kandidatuur. Deze kandidatuur wordt voorgelegd aan de 

algemene vergadering. 

TO DO’s: 

 wat wie wanneer 
a. Verslag 22/9/2020 aanpassen, online zetten Tinne  

b. Vacature projectmedewerker delen met netwerk allen  

c. Actiefiches + extra oproep deelnemers stuurgroepen Koen  

d. Save the date voor algemene vergadering Tinne  

e. Aansluiten bij Kopzorgen Tinne  

f. Onderzoek voorstel Somers ivm contact tracing door lokaal 

bestuur 

Tinne  

G Nieuwe datum DB december DB  

 

Volgend bestuursoverleg: 

26 november om 15 uur, digitaal 

 

  

https://kopzorgen.be/partners/

