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   BIJLAGE 1 - INFORMATIE CLUSTERS 
 

Ter herinnering:   
 
De Vlaamse regering heeft de initiatiefnemers van alle eerstelijnszones de opdracht gegeven 
te starten met de samenstelling van een (voorlopige) Zorgraad.” 
 
Reeds in september 2019 moet een voorlopige Zorgraad voor ELZ BraViO samengesteld 
worden. 
 
Nà de clustervergaderingen van donderdag 9 mei 2019, zal er nog een Platformvergadering 
volgen (mogelijkerwijs op dinsdag 25 juni 2019 in plaats van het geplande Forum).  Noteer 
alvast de datum!  Deze Platformvergadering dient ertoe een goedkeuring van minimaal 50% 
m.b.t. de oprichting van de (voorlopige) Zorgraad te verzekeren.   
 
De (voorlopige) Zorgraad dient nà oprichting in september 2019 meteen aan de slag te gaan 
m.b.t. de indiening van een erkenningsdossier en een beleidsplan vóór 31 december 2019.  
 
 
Wie worden geacht deel te nemen aan de clustervergaderingen?   
 

(a) al degenen die zich kandidaat wensen te stellen vanuit een cluster voor een zetel in de 
Zorgraad, als vertegenwoordiger van één bepaalde groep of subgroep, èn 

(b) al degenen die “mee wensen” te denken in het hele proces (of die een cluster wensen 
voor te stellen als “optionele partner”) m.b.t. de samenstelling en oprichting van de 
voorlopige Zorgraad. 

 
Let wel:   Om zich kandidaat te kunnen stellen, moet men verzekerd zijn van een achterban, 
èn bewijs kunnen leveren dat deze achterban als zodanig door de kandidaat 
vertegenwoordigd wordt.  Een voorstel voor een “optionele partner” kan slechts aanvaard 
worden op basis van 50% goedkeuring door de andere clusters. 
 
Het is dus m.n. aan de te vormen subclusters in o.a. de Cluster Gezondheid (en PZON) om – 
voor zover zulks nog niet gebeurd is – aan de slag te gaan en  
 
(a)  een subcluster te vormen (o.a.  m.b.t. de beroepsgroepen kinésitherapeuten, 

ergotherapeuten, podologen, tandartsen, vroedvrouwen, diëtisten, …) en  
 
(b)  duidelijke afspraken te maken over vooroverleg en terugkoppeling, over wie de 

subgroep zal vertegenwoordigen, e.d.,  
 
vóórdat de Clustervergaderingen zullen plaatsvinden op donderdag 9 mei 2019! 
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Ook wat de Clusters Lokale Besturen en Welzijn betreft is het niet onbelangrijk reeds 
voorafgaande aan de Clustervergaderingen van  donderdag 9 mei 2019 zaken af te stemmen 
en/of overeen te komen.  (Wie vertegenwoordigt bijvoorbeeld de mutualiteiten, de WZ Centra 
(inclusief privé Centra), etc.;  wie zal kandidaat zijn voor het CAW, wie kunnen als mogelijke 
‘plaatsvervangers’ aangeduid worden?, etc.). 
 


