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Enkele antwoorden in Vlaams en federaal beleid 2014-2019 
• Woonzorgdecreet 15/2/19
• Hervorming Vlaams ziekenhuislandschap – wet op de ziekenhuisnetwerken 

28/2/19
• Kwaliteitsbeleid (oa Vlaams Instituut voor Kwaliteitszorg - VIKZ) – kwaliteitswet 

22/3/19 
• Eerstelijnsdecreet 26/4/19
• Decreet sociale kaart 3/5/19
• Vlaamse sociale bescherming (VSB) 18/5/19

• Hervorming KB78
• Chronic care projecten
• …

Antwoord vanuit de academische wereld:
oprichting eerstelijns academie met middelen uit Fonds Daniel De Coninck
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Hoe aangepakt?

• Voortraject naar eerstelijnsconferentie 16/02/2017 

• Participatief traject in 6 werkgroepen

• Wetenschappelijke reflectiekamer

• Provinciale rondes

 Grote lijnen van de reorganisatie van de Vlaamse 
eerstelijnszorg 

 Beleidsvisietekst

 Eerstelijnsdecreet en uitvoeringsbesluiten = 
juridische verankering van de hervorming



Politiek akkoord VIVEL 
op VR 14/9/2018

Definitieve goedkeuring 
beheersovereenkomst VIVEL 
op VR 1/3/2019

Erkenning VIVEL 
door Z&G 
1/5/2019

Operationele start 
VIVEL 1/9/2019

Stichtingsvergadering 
14/1/2019

Publicatie statuten 
22/2/2019

Recrutering en aanwerving 
personeel 5-7/2019

Oprichting: juridisch en operationeel

Historiek



Opgericht vanuit alle betrokken actoren: zorg, welzijn, opleidings- en expertisecentra, lokale besturen, 
Vlaams Patiëntenplatform, mantelzorgverenigingen

Governance



Kennis en expertise om brede eerste lijn te 
ondersteunen

1. Het ontsluiten en samenbrengen van informatie en 
data en ter beschikking stellen aan de eerste lijn

2. Ontwikkelen empirisch onderbouwde strategieën, 
methodieken en tools voor de ondersteuning (van 
de organisatie) van de eerstelijnszorg

3. Advisering, coaching, vorming en sensibilisering

4. Stimuleren van innovatie

5. Creëren en opvolgen van toegankelijkheid en 
kwaliteit van de eerstelijnszorg in Vlaanderen

6. Advisering van de Vlaamse overheid

Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn 
Hoofdopdrachten:



Principiële goedkeuring 
zorgraden op VR 5/4/2019

Definitieve 
goedkeuring 
zorgraden op VR 
17/5/2019

Indiening 
erkenningsdossier 
zorgraden 31/12/2019

Operationele 
start zorgraden 
1/7/2020

Ondersteuning VIVEL

Ondersteuning transitiecoaches

Oprichting

Zorgraden

Ondersteuning 
zorgraden



Eerste acties:

1. Inhoudelijk ondersteunen zorgraden in oprichting 
(oprichting lerend netwerk)

Kick-off lerend netwerk

dinsdag 19 november: Iers college te Leuven 

maandag 25 november: Het Pand te Gent 

2. Dashbord voor ELZ voor populatiemanagement

Zorgatlas 2.0

3. Continuering en verbreding van vormingsaanbod
éénlijn.be incl. onderzoeksopdracht

Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn



Inhoudelijk: via opstart Lerend Netwerk zorgraden

• Methodiek: 

✓Online:  blog, webinars, website (FAQ’s, 
instructiefilmpjes, …)

✓Fysieke bijeenkomsten op Vlaams, Regionaal 
niveau, plenaire sessies, super- en intervisies

• Thema’s

Alles mbt erkenningsdossier en vzw verplichtingen = 
Z&G

Zorgraden ondersteunen



Mogelijk rond praktische aspecten: HR beleid, boekhouding, 
verzekeringen, sociaal secretariaat

➢ VIVEL zal bevraging starten naar specifieke verwachtingen 

➢ Prioritering:

In tijd 

• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
• Boekhouding
• Contracten nodig ifv aanwerving personeel (sociaal 

secretariaat, verzekeringen)

Noodzakelijkheid: ‘Need to have’ and ‘nice to have’ op 

collectieve wijze

• ICT ondersteuning
• Website
• …

➢ Voorstel van ‘groepsaankoop’ voorstellen

Zorgraden ondersteunen



Populatiemanagement cf uiteenzetting Koenraad 
Jacob

Vormingen: verderzetting, heroriëntering en 
verbreding van het aanbod van éénlijn.be

‘Onderzoek’ naar de modaliteiten van het toekomstig 
vormings- en intervisieaanbod vanuit VIVEL

• rekening houdend met wat er al is (het huidige 
opleidings- en vormingsaanbod binnen 
opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen)

• duurzame verankering 

• doelgerichte zorg mogelijk te maken.

Zorgraden ondersteunen



1. Verbeteren van de zorg en ondersteuning voor elke persoon

2. Verbeteren van gezondheids- en welzijnstoestand op 

bevolkingsniveau met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid 

en sociale rechtvaardigheid

3. Meer "waarde" creëren op het vlak van gezondheid en welzijn 

met de ingezette middelen

4. Professionelen in de zorg hun werk op een goede en duurzame 

manier kunnen laten uitvoeren

14

Zorgraden ondersteunen:
Samen waarmaken van de "Quadruple Aim” 



Een sterke eerste lijn: laat ons 
er samen werk van maken!

Contact:
info@vivel.be
vanaf vandaag: 
www.vivel.be

mailto:info@vivel.be
http://www.vivel.be/

