verslag van het bestuursoverleg
van de zorgraad
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Wanneer:

donderdag 10 december 2020 om 12.30 uur

Waar:

via Teams

Aanwezig:

Zorg: Kris Bayens, Ellen Nuyens, Lut Robrechts, Iris Van den Brande, Joachim Van
Dooren
Welzijn: Lynn De Ceuster, Frans Heylen, Leo Sprangers, Chantal Van de Plas, Bob Van
de Putte
Lokale besturen: Leen Kerremans, Luc Op de Beeck, Line Van Rossum
PZON: Paul Brijs, Linda Huybrechts, Lucas Huybrechts
Optioneel: Jo Leysen
Waarnemend bestuurders: Ellen Nuyens (zorg), Hilde Smets (optioneel)
Medewerkers: Tinne Peeters, Koen Van der Borght

Verontschuldigd met volmacht:
Annick Hillen (zorg), Dorien van de Poel (lokale besturen)
Verontschuldigd zonder volmacht:
Liesbet Dierckx (waarnemend bestuurder, lokale besturen), Kris Dirkx (lokale besturen)
Afwezig:
Verslag: Tinne Peeters
Agenda:
-

-

Goedkeuring verslag van 26 november 2020 (zie bijlage)
Terugkoppeling vanuit werkgroep interne werking
Nieuws dagelijks bestuur:
o Personeelszaken:
▪ Aanpassing arbeidsreglement
▪ Dienstnota feestdagen die in weekend vallen
o Financiën:
▪ Overzicht november (zie bijlage)
▪ Zitpenningen: invulformulier zitpenningen 2020 (zie bijlage)
Terugkoppeling covid19-opdrachten:
o Update over keuze lokale besturen betreffende contact tracing
Voorstel overlegdata 2021
Variaronde
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Weeldestraat 66, 2381 Ravels
Ondernemingsnummer 0739.802.667

info@elzkempenland.be
www.elzkempenland.be
RPR Antwerpen - afdeling Turnhout

Verslag:
De voorzitter heet iedereen welkom.
1. Goedkeuring verslag
Het verslag van de bestuursoverleg van 26 november 2020 wordt goedgekeurd.
2. Terugkoppeling werkgroep interne werking
Zie bijlage.
- Eindrapport is in opmaak
- Conclusies = combinatie van werkgroep en observaties van Koen
- Sterke punten + aandachtspunten = groeipad voor een nieuwe organisatie als de onze
3. Nieuws dagelijks bestuur
• Personeelszaken:
o Aanpassing arbeidsreglement ivm glijtijd
o Dienstnota feestdagen die in weekend vallen voor 2021 zijn vrij op te nemen
• Financiën:
o Overzicht november (zie bijlage)
▪ SEL Kempen stortte het saldo door van de projectsubsidie die ontvangen
werd als penhoudende organisatie voor de voorlopige zorgraad
o Zitpenningen: invulformulier zitpenningen 2020 (zie bijlage)
▪ Uit principe wel aanvaarden? Als signaal naar Vlaanderen bv.
▪ Er wordt gesuggereerd dat de bestuurders de zitpenning zouden aanvaarden
en dan direct terugstorten. Lucas wijst erop dat ELZ Kempenland geen fiscale
attesten kan uitreiken voor ontvangen giften en dat bestuurders toch zullen
belast worden op zitpenningen die teruggestort worden.
AFSPRAAK:
▪ Lucas stuurt na overleg mailtje met invulformulier zitpenningen.
▪ Antwoord even aan Lucas of jouw organisatie/jij de zitpenningen gaat
opnemen of niet.
▪ We communiceren transparant over wie welke keuze maakte.
4. Terugkoppeling covid19-opdrachten
- Voor zij die zich willen verdiepen in de materie: https://www.vlaanderenhelpt.be/lokalecontactopsporing
- 9 van de 10 gemeenten kozen voor optie 2 i.s.m. ELZ, 1 koos voor optie 2 in eigen beheer.
- = opdracht van de lokale besturen, ≠ van ELZ
- Penvoerend lokaal bestuur: Merksplas
- Ambitie start: 18/1/2021
Vraag ivm sensibilisatie: budget kan gepoold worden om bv. samen een
communicatiebureau in te zetten om zeer kempische campagne uit te werken. Maar kan
evengoed zijn dat een lokaal bestuur al mooie dingen deed, die binnen ELZ kunnen uitgerold
worden en waarvoor dan dat bestuur vergoed wordt, als er kosten verbonden waren.
Oproep aan bestuursleden:
1) Bijdragen aan zorgzame telefoontjes: D.w.z. dat we kijken naar het geheel, niet puur naar
met wie had je contact en waar ben je geweest, maar ook aandacht voor de patiënt, met
o.a. doorvragen over quarantaine en isolatie, lukt dat allemaal, hoe kunnen we helpen,
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welke info hebben mensen nodig over hulpverlening, mentaal welbevinden, thuiszorg,...
die we kunnen meepakken in het verhaal.
Geef ons gerust jullie insteken vanuit jullie beroepsgroepen over interessante
initiatieven, ideeën, suggesties, ... alles is welkom.
2) Vacature contact tracers: we zoeken zowel vrijwilligers, als vaste medewerkers voor ons
lokale contact tracing team. Kijk goed rond in je eigen netwerk of je mensen kent die
willen helpen. Verspreid de vacature actief mee.
5. Data bestuursoverleg:
o We verzetten het avondlijke uur naar 19 uur.
o Tinne geeft de data door aan medewerker AZ voor reservatie lokaal.
Bestuursoverleg:
o
o
o
o
o
o

Dinsdag 26/1 om 19 uur
Donderdag 25/2 om 13 uur
Dinsdag 30/3 om 19 uur
Donderdag 29/4 om 13 uur
Dinsdag 25/5 om 19 uur
Donderdag 24/6 om 13 uur

o
o
o
o
o
o

Dinsdag 27/7 om 19 uur
Donderdag 26/8 om 13 uur
Dinsdag 28/9 om 19 uur
Donderdag 28/10 om 13 uur
Dinsdag 30/11 om 19 uur
Donderdag 23/12 om 13 uur

AV + Platformvergadering:
o

o

Dinsdag 18 mei
o Om 18.30 uur AV
o Om 19.30 uur platformvergadering
Donderdag 19 november
o Om 18.30 uur AV
o Om 19.30 uur platformvergadering

6. Varia
- Vraag Regionale Zorgplatform (Paul):
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2020/2020_IT_Sofina-Covid-Solidarity-Fund
Projectidee RZP wordt voorgesteld op volgende bestuursoverleg.
-

Ankerpunten (Iris):
Samenwerking tussen psychologen, podologen, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten,
vroedvrouwen om nieuws uit cluster zorg en bestuursoverleg tot bij alle geledingen te
krijgen.
Voor onze ELZ = Iris Van den Brande het ankerpunt voor deze beroepsgroepen.
AFSPRAAK: als duidelijk is hoe Iris wil communiceren vanuit ELZ, te bespreken met
Tinne/Koen.

-

Afscheid (Lynn):
Lynn neemt voor de laatste keer deel aan ons bestuursoverleg. Ze kreeg een nieuwe
uitdaging binnen CM. Het is nog niet duidelijk wie haar zal vervangen.
Haar inzet en enthousiasme was een serieuze meerwaarde. We gaan haar enorm missen.
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