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Geachte heer minister,
De eerstelijnszones zijn volop in ontwikkeling. De eerste regionale zorgzones gaan binnenkort
van start. Toch blijven de onduidelijkheden en bezorgdheden aanwezig bij onze leden. Op 27
november overlegden we met uw administratie, toch blijven de vragen bestaan.
1. De onduidelijkheid over de specifieke rol van de lokale besturen binnen de zorgraden
blijft bestaan. Het Vlaams regeerakkoord vermeldt ‘We versterken de aanwezigheid
van lokale besturen in de zorgraad en garanderen zo voldoende democratische
controle. Voor de inzet van overheidsmiddelen is steeds instemming van de lokale
besturen vereist.’ Maar hoe ziet de Vlaamse Regering dit concreet? Welke rol
verwacht u van de lokale besturen binnen de eerstelijnszones?
2. Er blijven serieuze vraagtekens bij de beschikbare middelen van de eerstelijnszones.
In een aantal eerstelijnszones kijken de bestuurders naar de lokale besturen bij
mogelijke tekorten. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat de lokale besturen deze
tekorten opvangen.
3. De onzekerheid voor de personeelsleden van SEL en LMN weegt op de
eerstelijnszones. Heel wat waardevolle krachten kozen voor een andere job. Het is
helemaal niet duidelijk welke medewerkers waar terecht kunnen. Daarnaast vragen de
zorgraden zelf ook inspraak in de toeleiding van de personeelsleden van SEL en LMN.
4. De 60 verschillende vzw’s zijn overal bezig met de statuten, de omgevings- en
contextanalyse en de beleidsnota’s. Er is een gebrek aan duidelijke richtlijnen
waardoor elke bestuurder binnen elke aparte zorgraad kostbare uren investeert in
modellen die op de 60 verschillende plaatsen uiteindelijk zeer sterk op elkaar lijken.
Deze werking is niet efficiënt en zorgt bij de bestuurders voor de nodige frustraties. De
motivatie om van de eerstelijnszones iets moois te maken verdwijnt in het geheel van
de administratieve rompslomp.
5. De toekomst van de MDO’s blijft vaag. Vanuit de VVSG pleiten wij voor het behoud
van de overleggen die zowel de OCMW’s, de mutualiteiten als andere partners
organiseren. De MDO’s zijn een waardevol instrument om de samenwerking rond de
zorg van een cliënt vorm te geven. Wij vinden het bijzonder jammer dat de VVSG in
heel de visievorming rond dit thema niet werd betrokken terwijl in bepaalde regio’s het
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vooral de OCMW’s zijn die de MDO’s op zich nemen. Graag hadden wij hier meer
duidelijkheid over.
6. Op 1 juli 2020 starten de erkende vzw’s van de eerstelijnszone. Het is helemaal niet
duidelijk wat er staat te gebeuren met de vzw’s rond de SEL’s. Is hier vanuit
Vlaanderen al over nagedacht?
7. In het hele regeerakkoord staan de lokale besturen als belangrijke partner. We zien
deze vertaling echter niet bij de implementatie van de regionale zorgzones. Aangezien
de afspraken en beslissingen op het regionale niveau een belangrijke impact hebben
op het lokaal sociaal beleid ter plaatse dringen wij aan op deelname van de lokale
besturen binnen de regionale zorgraden. De lokale besturen zijn aanwezig in de
zorgraden van de eerstelijnszones en in Vivel. De afwezigheid in de regionale
zorgzones is een anomalie in de visie rond de eerstelijn en het lokaal sociaal beleid.
Vanuit de VVSG blijven we onze schouders zetten onder de herstructurering van de eerstelijn.
Wij hopen dat u onze bezorgdheden meeneemt in uw verder beleid.
Hoogachtend,

Piet Van Schuylenbergh
Waarnemend algemeen directeur

Wim Dries
Algemeen voorzitter

