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 BIJLAGE 2:  INFORMATIE MBT DE ZORGRAAD 

 
De Zorgraad is het beleidsorgaan dat, in dit geval, de EersteLijnsZone BraViO zal aansturen.  
 
Of in de woorden van de Vlaamse regering: 
'Een zorgraad is een geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen haar werkgebied (de 
eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de 
eerstelijnszorgaanbieders. Via het vernieuwde eerstelijnsdecreet dat momenteel in opmaak is, 
zal de Vlaamse Regering zorgraden erkennen en subsidiëren en hun werkgebied bepalen.' 
  
De (voorlopige) zorgraad moet bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende clusters; 
deze zijn: 

1. Cluster Welzijn, hiertoe behoren: woonzorgcentra, diensten gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg, lokale dienstencentra, diensten maatschappelijk werk van de 
ziekenfondsen, CAW en de sociale dienst van de OCMW’s. 

2. Cluster Lokale besturen, hiertoe behoren: lokale besturen vanuit hun regierol zoals 
gedefinieerd in het decreet lokaal sociaal beleid, huizen van het kind. 

3. Cluster Gezondheidszorg, hiertoe behoren: medische en paramedische beroepen 
zijnde huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers, 
podologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten, diëtisten, geestelijke gezondheidszorg 
op de eerste lijn (klinisch psychologen, eerstelijnspsychologische functies, partners 
actief in functie 1 van de GGZ-netwerken volwassenen en kinderen artikel 107) 

4. Cluster Personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, hiertoe behoren: 
verenigingen van gebruikers, mantelzorgers, vrijwilligers waaronder de dienst 
oppashulp,.. 
 

Zetelsamenstelling: 
In de samenstelling van de (voorlopige) zorgraad voorziet de overheid voor de Clusters 
Welzijn, Lokale Besturen en Gezondheidszorg ieder max. 6 plaatsen. Voor de Cluster PZON 
(personen met een zorg- en ondersteuningsnood) zijn er 2 plaatsen voorzien.  Een Cluster met 
“optionele partners” is geen verplichting, maar een mogelijkheid.  Voor de niet-verplichte 
Cluster “Optionele Partners” zijn maximaal 4 zetels voorzien. 
 
 
Algemene richtlijnen (verplichte criteria), o.a.: 

1. Er is voldoende diversiteit bij de samenstelling van de Zorgraad (qua leeftijd, gender, 

lokaliteit, etc.) 

2. Er is een voldoende sterke vertegenwoordiging van zelfstandige zorgverstrekkers 

3. De clusters hebben een vrije keuze van afgevaardigden, rekening houdende met 

specifieke criteria voor de bestuurder 

Elke afgevaardigde kan een plaatsvervanger hebben 
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4. De zorgraad wordt maximaal ingevuld, uitgezonderd de optionele leden.  Het gaat om 

maximaal 6 leden elk uit de clusters lokale besturen, gezondheidszorg en welzijn, en 

maximaal 2 leden uit de cluster PZON (personen met een zorg- en 

ondersteuningsvraag). 

5. De groepsgrootte van de Zorgraad kan worden verminderd, maar de mandaten van de 

cluster PZON moeten maximaal ingevuld blijven. 

6. Elke bestuurder onderschrijft de visie en de waarden/gedragscharter van de ELZ. 

 
 
Specifieke richtlijnen voor Bestuurder, o.a.: 
  
Onderstaande principes vormen richtlijnen bij de keuze van de afvaardiging per 
cluster.  Het is echter niet noodzakelijk om aan alle leidende principes te voldoen. 
 
1. Eén Bestuurder kan meerdere besturen / begroepsgroepen / organisaties 

vertegenwoordigen.  Hij/zij organiseert zich zodanig dat hij/zij multipel standpunt 

kan innemen in besprekingen.   

Hij/zij heeft voldoende mandaat om te kunnen spreken namens de doelgroep(en) 
die hij/zij vertegenwoordigt.  Dit doet géén afbreuk aan de autonomie van de 
andere actoren, de Bestuurder moet vooral met voldoende “gewicht” kunnen 
spreken namens zijn/haar achterban. 
Hij/zij engageert zich tot actieve participatie, onder meer via voorbereiding met en 
informatiedoorstroming naar de groep waarvoor hij/haar eigen expertise en heeft 
een brede kijk op het werkveld.  Hij/zij ontwikkelt en onderhoudt goede relaties, 
netwerken of contacten om informatie, steun en medewerking te verkrijgen; zowel 
binnen als buiten de eigen organisatie. 
 

2. De Bestuurder gedraagt zich als “ambassadeur” van de ELZ.  Hij/zij bewaakt en 

verdedigt de belangen van de ELZ.  Hij/zij begrijpt waar samenwerking nodig is om 

tot lange termijn resultaten te komen.  Hij/zij verdedigt beslissingen in gesprekken 

met anderen maar is evengoed een aanspreekpunt voor alle partners binnen de 

ELZ. 

 
3. De Bestuurder is persoonlijk actief binnen de grenzen van de ELZ. 

 
4. De Bestuurder denkt “out of the box”.  Hij/zij stelt bestaande situaties voortdurend 

in vraag met het oog op vernieuwing en verbetering.  Hij/zij stimuleert vernieuwing 

bij de andere leden. 

 
5. Elke Bestuurder engageert zich om eerst te denken vanuit het belang van de 

burger/PZON.  Ervaring in het werkveld is hierbij een meerwaarde. 

 
6. Samen beschikken de leden van de Zorgraad over een aantal noodzakelijke 

competenties (op vlak van organisatie van welzijns- en gezondheidsprocessen, 

financiële aspecten, bestuurlijke organisatie, management en juridische aspecten). 
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Gedurende de eerste twee (2) jaar wordt een vergaderfrequentie verwacht van 
één vergadering per maand met als doel het beleid verder uit te bouwen.  De 
Zorgraad kan een team aanstellen om het beleid en de samenwerking voor te 
bereiden. 

 


