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1. Korte	samenvatting	van	de	oproep	
	
Wat?	
	
Flanders	Synergy	zal	vanuit	een	VLAIO	Project	2	toekomstige	eerstelijnszones		ondersteunen	
en	 begeleiden	 bij	 het	 opzetten	 en	 inrichten	 van	 werking	 en	 samenwerking	 binnen	 de	
eerstelijnszone.	 De	 begeleiding	 bestaat	 uit	 een	 methodiek	 waarin	 de	 principes	 van	 een	
innovatieve	arbeidsorganisatie	toegepast	worden.		We	vragen	geen	financiële	bijdrage,	maar	
wel	een	bijdrage	in	natura	van	de	verschillende	actoren.	Concreet	gaat	het	dan	om	de	inzet	
van	één	of	meerdere	medewerker(s)	(zie	verder).	
	
Doelstelling	 is	 om	 tot	 twee	 ‘prototypes’	 van	 eerstelijnszones	 te	 komen	 die	 het	 bredere	
werkveld	 en	 beleid	 inspireren	 maar	 die	 tegelijkertijd	 concrete	 en	 praktisch	 inzichten,	
randvoorwaarden	 en	 een	 strategie	 aanreiken	 om	 dit	 op	 grotere	 schaal	 te	 brengen.	 De	
ervaring	van	deze	projecten	zal	de	weg	banen	naar	de	 invulling	van	de	andere	zones	 in	de	
toekomst.	
	
Voor	wie?	
	
We	 richten	 ons	met	 dit	 project	 op	alle	mogelijke	 toekomstige	 eerstelijnszones.	 Indiening	
gebeurt	 door	 een	 samenwerking	 tussen	 een	 aantal	 verplichte	 partners,	 deze	 kunnen	
teruggevonden	 worden	 in	 punt	 3	 evenals	 andere	 ontvankelijkheidscriteria	 en	 project	
specifieke	criteria	voor	indiening.		
	
Een	oproep	tot	vorming	van	eerstelijnszones	zal	later	in	heel	Vlaanderen	gelanceerd	worden.		
	
Criteria?	
	
Samenwerkingen	die	geïnteresseerd	zijn	om	deel	te	nemen	dienen	een	projectvoorstel	in,	dat	
beoordeeld	zal	worden	aan	de	hand	van	een	aantal	criteria,	deze	worden	verder	in	de	oproep	
opgenomen.	Selectie	gebeurt	aan	de	hand	hiervan.	De	 selectieprocedure	kan	verder	 in	de	
oproep	teruggevonden	worden.		
	
Hoe?	
	
De	projecten	die	interesse	hebben	dienen	een	projectvoorstel	in	te	sturen	naar	Laura	Jacobs,	
projectleider	Zorg	bij	Flanders	Synergy,	via	e-mail:	laura.jacobs@flanderssynergy.be.	Deadline	
hiervoor	is	dinsdag	18	april	om	12	uur.	Het	projectvoorstel	dient	opgemaakt	te	worden	aan	
de	 hand	 van	 de	 inhoudelijke	 vragen	 die	 verder	 in	 de	 oproep	 gespecifieerd	 staan.	 De	
begeleiding	gaat	van	start	in	mei	2017.	
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Looptijd?	
	
De	projecten	worden	ondersteund	en	begeleid	door	Flanders	Synergy	vanaf	mei	2017	tot	en	
met	mei	2019.		
	

2. Waarover	gaat	de	oproep?	
	
2.1 Context		
	
De	eerstelijnsgezondheidszorg	in	Vlaanderen	heeft	vandaag	te	kampen	met	demografische,	
maatschappelijke	en	budgettaire	uitdagingen.	Zo	leidt	de	vergrijzing	en	de	verzilvering	van	de	
bevolking	 tot	 een	 hogere	 kwantitatieve	 en	 complexere	 zorgvraag.	 Bovendien	 rijzen	 ook	
vragen	rond	de	betaalbaarheid	van	de	zorg,	en	dit	zowel	voor	de	maatschappij	als	voor	de	
persoon	met	 een	 zorg-	 en	 ondersteuningsnood.	 Daarnaast	 wordt	 als	 doel	 gesteld	 om	 de	
‘persoon	met	een	zorg-	en	ondersteuningsnood	centraal	te	stellen	en	om	integrale	zorg	aan	
te	bieden.’		
	
De	 eerstelijnszorg	 in	 Vlaanderen	 is	 daarnaast	 ook	 in	 volle	 transitie.	 In	 het	 Vlaams	
Regeerakkoord	 2014-2019	 is	 een	 vereenvoudiging	 van	 eerstelijnsstructuren	 en	 versterking	
van	de	eerste	lijn	opgenomen.	Er	is	over	de	jaren	heen	een	brede	consensus	gegroeid	over	de	
noodzaak	van	fundamentele	hervormingen	in	de	eerste	 lijn	om	zowel	de	tevredenheid	van	
personen	met	een	zorgnood	en	hun	mantelzorgers	als	de	performantie	van	de	zorg	te	doen	
stijgen.	
	
Bovendien	dient	zich	het	historisch	unieke	momentum	aan	waarin	een	hervorming	van	de	
ziekenhuissector	in	dit	land	samenvalt	met	de	uitvoering	van	de	zesde	staatshervorming	en,	
in	het	bijzonder,	met	de	verwerving	van	nieuwe	hefbomen	op	het	Vlaamse	overheidsniveau	
die	een	betere	afstemming	tussen	de	gezondheidssector	en	de	welzijnssector	mogelijk	maken.		
Ook	het	Vlaams	Actieplan	Geestelijke	Gezondheid	wil	inzetten	op	een	verdere	uitbouw	van	
een	‘generalistische	basiszorg’	in	de	eerstelijnszorg.	Het	Vlaams	regeerakkoord	onderschrijft	
ook	het	principe	dat	dit	ook	impliceert	dat	de	individuele	patiënt/cliënt	meer	moet	betrokken	
worden	bij	de	beslissingen	omtrent	zijn/haar	eigen	zorg,	dat	we	hem/haar	mee	erkennen	als	
expert	in	zijn/haar	eigen	aandoening	of	ondersteuningsnood.		
	
Het	Vlaamse	zorglandschap	met	zijn	rijkdom	aan	actoren	en	organisaties	is	onoverzichtelijk	
en	gefragmenteerd	geworden.	Met	als	gevolg	dat	de	persoon	met	een	zorgnood	mogelijks	
niet	 altijd	 weet	 hoe	 de	 zorgregie	 in	 eigen	 hand	 kan	 gehouden	 worden.	 De	 zorg-	 en	
welzijnssector	is	te	lang	uitgegaan	van	het	eigen	verkokerd	organisatiesysteem,	dat	zich	netjes	
liet	opdelen	in	een	eerste,	tweede	en	derde	lijn	of	in	een	koker	van	gezondheidszorg	en	een	
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welzijnskoker,	 ieder	 met	 eigen	 modellen	 en	 procedures.	 Iedereen	 beseft	 dat	 de	 lijnen	
vervagen	en	dat	de	positie	van	de	persoon	met	een	zorgnood	onomkeerbaar	in	het	midden	
van	het	zorg-	en	ondersteuningsmodel	komt	te	staan.		
	
Er	wordt	gestreefd	naar	een	concentrisch	model,	waarbij	de	objectiveerbare	noden	van	onze	
populatie	 centraal	 staan	 in	 ons	 denken	 en	 handelen.	 Het	 WGO-model	 positioneert	 de	
mantelzorger,	de	vrijwilligers	en	de	buurt	als	eerste	beschermende	en	ondersteunende	schil	
rond	 de	 persoon	 met	 een	 zorgnood	 die	 centraal	 staat.	 Wanneer	 zorgnoden	 complexer	
worden,	moet	de	eerstelijnszorg	geactiveerd	worden.	Gezien	de	toenemende	zorgnoden	van	
een	ouder	wordende	populatie	is	het	van	het	allergrootste	belang	te	kunnen	steunen	op	een	
sterke,	goed	uitgebouwde	eerste	lijn.	Deze	kan	de	duurdere	gespecialiseerde	zorg	ontlasten	
en	in	zeer	grote	mate	bijdragen	aan	een	toegankelijk,	effectief	en	kwalitatief	zorgsysteem	voor	
iedereen.	Een	goed	georganiseerde	eerstelijnszorg	kan	ook	sociale	ongelijkheden	op	vlak	van	
gezondheid	 verminderen	 door	 de	 toegankelijkheid	 van	 zorg	 te	 optimaliseren	 en	 een	
signaalfunctie	op	te	nemen	(Agentschap	Zorg	en	Gezondheid,	2017).	
	
	

	
	
	
	
Bron:	Agentschap	Zorg	en	Gezondheid,	2017		
	
	

Hoewel	samenwerking	tussen	zorgactoren	bijgevolg	noodzakelijk	en	essentieel	is,	wordt	deze	
samenwerking	 op	 dit	 moment	 nog	 niet	 optimaal	 gerealiseerd.	 Het	 zorgaanbod	 is	 op	 dit	
moment	 immers	 erg	 versnipperd,	 waardoor	 ook	 het	 zorgtraject	 ervaren	 door	 de	 cliënt	
versnipperd	en	onduidelijk	is.		
	
Een	 toegankelijke	 zorgverlening	 veronderstelt	 duidelijkheid	 en	 herkenbaarheid,	 voor	 de	
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burger	maar	ook	voor	de	zorgaanbieders.	Vanuit	het	beleid	wordt	dan	ook	gestreefd	naar	het	
herstructureren,	 vereenvoudigen	 en	 integreren	 van	 verschillende	 netwerk-	 en	
overlegstructuren	in	de	eerste	lijn.	Hierdoor	kan	meer	tijd	naar	zorg	en	ondersteuning	van	de	
actoren	 in	 de	 zorg	 en	 minder	 naar	 overleg	 gaan.	 Er	 wordt	 bij	 de	 reorganisatie	 van	 het	
eerstelijnslandschap	uitgegaan	van	het	principe	dat	de	ondersteuning	van	de	zorgactoren	best	
zo	 decentraal	mogelijk	 en	 dus	 zo	 dicht	mogelijk	 bij	 de	 persoon	met	 een	 zorgnood	 en	 zijn	
zorgteam	wordt	gepositioneerd	(Agentschap	Zorg	en	Gezondheid,	2017).	
	
Voor	 uitgebreide	 informatie	 verwijzen	 we	 graag	 naar	 de	 beleidsvisie	 ‘Een	 geïntegreerde	
zorgverlening	in	de	eerste	lijn’,	van	het	Agentschap	Zorg	en	Gezondheid,	zoals	voorgesteld	op	
de	Conferentie	Eerstelijnszorg	van	16	februari	2017.	
	
2.2 Doelstelling	en	inhoud	project	
	
Flanders	 Synergy	 zal	 in	 de	 komende	 twee	 jaar	 twee	 toekomstige	 eerstelijnszones	
begeleiden	in	het	vormgeven	van	hun	nieuwe	rol	en	taken.	We	zullen	samen	op	zoek	gaan	
naar	samenwerkingsverbanden	en	organisatiemodellen	om	de	eerstelijnszone	zo	optimaal	
mogelijk	 in	 te	vullen.	 In	de	eerstelijnszone	komt	 immers	het	 zwaartepunt	 te	 liggen	van	de	
ondersteuning	van	de	praktijk	of	de	dienstverlening	en	van	de	intersectorale	samenwerking	
lokale	besturen	–	welzijn	–	gezondheid,	geestelijke	gezondheid	incluis.	De	eerstelijnszone	is	
de	geografische	omschrijving	van	het	gebied	waarin	de	lokale	besturen	en	de	zorgaanbieders	
die	er	hun	zorg-	en	dienstverlening	ontwikkelen	(inclusief	de	partners	van	het	geïntegreerd	
breed	onthaal),	hun	samenwerking	proberen	vorm	te	geven	en	hun	verantwoordelijkheid	op	
te	nemen	voor	de	populatie	van	die	eerstelijnszone.		
	
Hierbij	 worden	 inzichten	 vanuit	 wetenschappelijk	 en	 fundamenteel	 onderzoek	 (cf.	 het	
Cortexs-onderzoek)	 meegenomen.	 Het	 project	 is	 sterk	 praktijkgericht:	 wetenschappelijke	
inzichten	vanuit	eerdere	en	gelijkaardige	onderzoeken,	zoals	het	Cortexs-onderzoek,	zullen	
als	input	meegenomen	worden,	en	(sommige)	wetenschappers	betrokken	in	dit	project	zullen	
ook	mee	ondersteuning	en	inzichten	bieden,	maar	de	focus	blijft	wel	het	uitwerken	van	een	
samenwerkingsstructuur	en	aan	de	slag	gaan	met	een	vernieuwd	organisatiemodel.	
	
Doelstelling	van	dit	project	is	om	tot	twee	‘prototypes’	van	eerstelijnszones	te	komen	die	het	
bredere	 werkveld	 en	 beleid	 inspireren	 maar	 die	 tegelijkertijd	 concrete	 en	 praktisch	
inzichten,	randvoorwaarden	en	een	strategie	aanreiken	om	dit	op	grotere	schaal	te	brengen.	
De	ervaring	van	deze	projecten	zal	de	weg	banen	naar	de	invulling	van	de	andere	zones	in	de	
toekomst.	
	
2.3 Methodiek	en	principes	
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Voor	de	begeleiding	van	de	projecten	vertrekken	we	vanuit	de	principes	en	inzichten	van	de	
Moderne	Sociotechniek	of	‘Innovatieve	ArbeidsOrganisatie’	(IAO).		
	
2.3.1 Innovatieve	Arbeidsorganisatie	(IAO)	
	
De	 principes	 van	 een	 Innovatieve	 ArbeidsOrganisatie	 (IAO)	 focussen	 zich	 zowel	 op	 de	
performantie	en	veerkracht	van	de	organisaties,	maar	ook	op	de	kwaliteit	van	de	arbeid	of	
van	de	 jobs	binnen	de	organisatie.	We	streven	ernaar	dat	zoveel	mogelijk	medewerkers	 in	
actieve	en	zinvolle	jobs	werken:	jobs	die	betekenisvol,	werkbaar	en	kwalitatief	zijn,	kortom	
jobs	die	mensen	goesting	geeft.	We	baseren	ons	hiervoor	op	het	wetenschappelijk	model	van	
Karasek.		
	
In	 dit	 model	 wordt	 de	 verklaring	
voor	 stress-	 en	 gezondheidsrisico’s	
niet	 gezocht	 bij	 kenmerken	 van	 de	
werknemer,	 maar	 bij	 kenmerken	
van	de	functie	of	organisatie.	Er	zijn	
twee	 dimensies:	 de	 taak-	 of	
regeleisen	 en	 de	
regelmogelijkheden.	 Indien	 deze	
dimensies	niet	in	evenwicht	zijn	met	
elkaar,	 dan	 spreken	 we	 van	 jobs	
waarbij	 mensen	 (te)	 veel	 stress	
ervaren	 (slopende	 jobs)	 of	 net	
weinig	autonomie	en	mogelijkheden	
(passieve	 jobs)	 of	 weinig	 uitdaging	
hebben	 ondanks	 dat	 ze	 veel	 regelmogelijkheden	 ervaren	 (zinloze	 jobs).	 Als	 taakeisen	 en	
regelmogelijkheden	 in	 evenwicht	 zijn,	 dan	 spreken	 we	 van	 actieve	 jobs.	 Deze	 jobs	 zijn	
veeleisend,	 maar	 geven	 ook	 toereikende	 regelmogelijkheden	 en	 worden	 daardoor	 als	
motiverend	en	stimulerend	ervaren.		
	
2.3.2 Principes	van	IAO	
	
Binnen	 Innovatieve	 ArbeidsOrganisatie	 (IAO)	 kunnen	 we	 een	 aantal	 kernprincipes	
onderscheiden.	We	nemen	deze	principes	ook	mee	in	de	begeleiding	en	ondersteuning	van	
de	eerstelijnszones.	
	
In	de	integrale	benadering	die	centraal	staat	binnen	IAO	is	er	een	inherente	samenhang	tussen	
structuur,	systemen,	cultuur	en	mensen	bij	het	bestuderen	en	beïnvloeden	van	organisaties.		
De	doelstelling	van	werkbare	en	actieve	jobs,	en	een	goede	kwaliteit	van	de	arbeid,	kan	enkel	
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gerealiseerd	worden	als	organisaties	op	een	slimmere	manier	worden	ingericht.	Hierbij	moet	
er	aandacht	gegeven	worden	aan	de	principes	van	IAO.	Deze	principes	werden	vertaald	naar	
het	IAO-canvas,	een	instrument	dat	we	ontwikkelden	om	organisaties	te	begeleiden	naar	een	
slimmere	manier	van	organiseren.	Deze	bouwstenen	vormen	samen	een	integraal	verhaal:	er	
moet	 aandacht	 zijn	 voor	 alle	 bouwstenen	 (cf.	 voor	meer	 informatie	 over	 de	 verschillende	
bouwstenen,	zij	bijlage	1).		
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Deze	inzichten	gelden	op	individueel	organisatieniveau,	maar	evenzeer	bij	samenwerkingen	
tussen	organisaties	en	zorgactoren.	De	verschillende	bouwstenen	dienen	daar	 immers	ook	
aanwezig	 te	 zijn	en	ook	de	samenwerkingsverbanden	binnen	de	eerstelijnszone	dienen	op		
een	slimme	manier	georganiseerd	te	worden.		
	
2.3.3 Flanders	Synergy	veranderaanpak	
	
Vanuit	 Flanders	 Synergy	 werd	 een	 veranderaanpak	 ontwikkeld	 waarbij	 we	 een	 brede	
betrokkenheid	garanderen	van	alle	belanghebbenden,	zowel	van	de	interne	medewerkers	als	
externe	 partners	 in	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 eerstelijnszone.	 De	 brede	 en	 participatieve	
betrokkenheid	van	interne	en	externe	stakeholders,	een	gezwinde	snelheid	van	verandering	
en	het	stap	voor	stap	verder	concretiseren	binnen	grote	contouren	vormen	de	kernelementen	
van	deze	veranderaanpak,	SCRUM	genoemd.		
	
Daarbij	 wordt	 gewerkt	 met	 een	 veranderteam	 (een	 team	 die	 mensen	 in	 beweging	 zet),	
omringd	door	een	breder	veranderforum.	Het	veranderteam	bestaat	uit	medewerkers,	die	
het	veranderproces	vastpakken	en	de	verandering	mogelijk	maken.	Zij	beslissen	zelf	niet,	maar	
brengen	voorstellen	naar	voren	en	stimuleren	initiatieven.	Zo	werken	ze	voorstellen	uit	rond	
de	 structurele	 bouwstenen	 (visie,	 macrostructuur,	 teams,	 …)	 en	 toetsen	 deze	 af	 met	 het	
forum.	 Op	 basis	 van	 de	 feedback	 van	 het	 forum	 doen	 zij	 aanpassingen	 en	 werken	 zij	 de	
voorstellen	verder	uit.	Zij	gaan	telkens	werken	in	iteraties,	in	sprints,	waarbij	ze	werken	van	
grof	naar	fijn.	Verschillende	sprints	volgen	elkaar	kort	op	en	het	prototype	van	herontwerp	
wordt	 telkens	 verder	 ontwikkeld	 en	 verfijnd.	 Naast	 structurele	 voorstellen	 helpt	 het	
veranderteam	 om	 concrete	 acties	 te	 realiseren	 die	 weinig	 energie	 vergen	 maar	 wel	 een	
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positieve	 impact	 hebben	 op	 de	 het	 netwerk	 (quick	 wins).	 Ook	 initiatieven	 van	 andere	
medewerkers	of	belanghebbenden	(buiten	het	veranderteam)	om	het	goedgekeurde	concept	
verder	te	detailleren,	gaan	ze	ondersteunen.	
	

	
	
	
Het	 veranderteam	 wordt	 omringd	 door	 een	 forum,	 waarin	 zowel	 de	 interne	 als	 externe	
belanghebbenden	zitten.	Het	is	bedoeld	voor	mensen	wie	het	aanbelangt	dat	de	organisatie	
goed	georganiseerd	is	en	dat	medewerkers	met	goesting	werken.	Het	forum	is	het	orgaan	dat	
continu	feedback	geeft	over	de	voortgang	en	de	verfijning	van	het	herontwerp.	Ze	zijn	een	
soort	ambassadeur	van	het	project,	dragen	het	herontwerp	een	warm	hart	toe	en	dragen	mee	
initiatieven	uit.	Bij	voorkeur	zitten	er	ook	belanghebbenden	in	die	niet	onmiddellijk	nabij	zijn	
maar	wel	een	grote	impact	hebben	op	de	toekomst	van	de	organisatie.	Mensen	die	je	nodig	
hebt	om	je	project	te	realiseren,	bv.	vertegenwoordigers	van	het	departement	die	iets	kunnen	
veranderen	aan	de	wetgeving.	
	
Naargelang	men	bepaalde	bouwstenen	van	het	IAO-canvas	wil	vastpakken,	kan	het	gebeuren	
dat	een	ad-hoc	werkgroep	wordt	 samengeroepen	van	allerlei	mensen	die	daar	vanuit	hun	
expertise	en	ervaring	een	bijdrage	aan	kunnen	leveren.	Dit	kan	zowel	gefaciliteerd	worden	
door	iemand	van	het	veranderteam,	alsook	door	een	aantal	mensen	uit	het	forum	of	externen.	
	
Deze	veranderaanpak	wordt	gekenmerkt	door	een	duidelijk	werkproces:	er	wordt	gewerkt	
met	sprints,	die	kort	op	elkaar	volgen	en	waarbij	het	prototype	van	herontwerp	telkens	verder	
ontwikkeld	en	verfijnd	wordt.	De	data	van	de	sprints	worden	op	voorhand	vastgelegd	voor	de	
komende	jaren,	bij	voorkeur	om	de	10	à	12	weken.	Op	deze	data	komt	het	forum	samen.	De	
periode	daartussen	heeft	het	veranderteam	de	tijd	om	zaken	voor	te	bereiden	en	de	feedback	
van	het	vorige	forum	te	verwerken	en	het	prototype	te	verfijnen.	Zo’n	manier	van	werken	
geeft	druk,	om	de	10	à	12	weken	moet	er	namelijk	iets	liggen.	Maar	het	zorgt	er	wel	voor	dat	
er	snelheid	wordt	genomen	en	vooruitgang	wordt	geboekt.	De	data	van	de	sprints	liggen	dus	
vast,	maar	de	inhoud	niet.	Je	doet	aan	prototyping,	wat	wil	zeggen	dat	er	nooit	iets	‘definitief’	



9	
	
	

beslist	is.	Als	blijkt	uit	de	testfase	dat	het	prototype	moet	aangepast	worden,	dan	zetten	we	
een	stap	terug	en	gaan	we	het	aanpassen.		
	
Tijdens	de	sprints	worden	de	bouwstenen	van	het	IAO-canvas	integraal	vastgepakt.	Zo	wordt	
er	bijvoorbeeld	tijdens	de	eerste	sprint	nagedacht	over	de	visie.	Tegen	een	volgend	forum	kan	
men	hieraan	verder	werken	maar	kan	ook	al	nagedacht	worden	over	het	grof	ontwerp	van	de	
nieuwe	structuur	en	de	principes	hierbij.	Als	de	verdere	verfijning	van	de	visie	en	het	grof	
ontwerp	worden	goedgekeurd	op	het	forum	kan	in	de	volgende	sprint	worden	nagedacht	over	
de	 verdere	 detaillering	 van	 het	 ontwerp,	 over	 de	 systemen	 die	 deze	 structuur	 kunnen	
ondersteunen,	over	de	impact	op	de	medewerkers,	over	het	leiderschap,	…		
	
Tijdens	het	 project	 zal	 er	 voor	de	ontwikkeling	 van	beide	 zones	 gewerkt	worden	met	 een	
veranderteam	 en	 een	 veranderforum.	 In	 het	 veranderteam	 zitten	 dan	 de	 verschillende	
actoren	die	op	netwerkniveau	de	‘trekkers’	zijn	en	het	initiatief	nemen,	en	dus	ook	heel	wat	
engagement	opnemen.	In	het	veranderforum	zitten	actoren	uit	het	netwerk,	maar	ook	andere	
belanghebbenden.	Het	is	belangrijk	dat	er	reeds	bij	de	indiening	van	het	project	goed	wordt	
nagedacht	wie	er	in	het	veranderteam	zou	kunnen	zetelen,	en	wie	dus	met	andere	woorden	
de	trekkers	zullen	zijn.		Op	de	kick-off	die	gepland	is	in	mei	zullen	we	dit	samen	bepalen,	maar	
aangezien	het	veranderteam	zowel	op	de	kick-off	als	de	opstarttweedaagse	aanwezig	moet	
zijn,	 is	het	opportuun	om	hierover	al	na	 te	denken	en	deze	momenten	vrij	 te	houden	 (zie	
volgende	paragraaf).	
	
2.3.4 Concrete	data	
	
De	 oproep	 wordt	 gelanceerd	 na	 de	 Conferentie	 Eerstelijnszorg	 van	 16	 februari.	
Geïnteresseerde	projecten	kunnen	indienen	tot	en	met	dinsdag	18	april	12	uur.	De	selectie	
gebeurt	in	de	week	van	24-28	april,	bekendmaking	van	de	geselecteerde	projecten	gebeurt	
op	2	mei	 (cf.	projecten	worden	persoonlijk	op	de	hoogte	gesteld,	geselecteerde	projecten	
worden	ook	bekendgemaakt	via	de	website	van	Flanders	Synergy).	
	
Al	in	het	begin	van	mei	zullen	er	twee	kick-offs	plaatsvinden,	waar	we	het	voornamelijk	zullen	
hebben	over	wie	 er	 deel	 zal	 uitmaken	 van	het	 veranderteam.	 Er	 zal	 per	 project	 1	 kick-off	
plaatsvinden.	Het	is	belangrijk	dat	er	op	dit	moment	zoveel	mogelijk	mensen	van	het	project	
aanwezig	 zullen	 zijn.	 Na	 de	 kick-off	 vindt	 de	 opstarttweedaagse	 plaats,	 waar	 het	
veranderteam	 aanwezig	 zal	 zijn.	 Tijdens	 deze	 tweedaagse	 worden	 de	 eerste	 contouren	
uitgezet	en	worden	ook	al	een	aantal	eerste	sprints	bepaald.	Concreet	is	het	dus	zo	dat	de	
personen	die	deel	zullen	uitmaken	van	het	veranderteam,	deze	momenten	best	al	kunnen	
vrijhouden!	Daarnaast	werd	ook	al	een	eerste	sessie	gepland	 in	 juni.	We	streven	er	hierbij	
naar	 de	 om	 de	 sessies	 zoveel	 mogelijk	 te	 laten	 plaatsvinden	 in	 de	 regio	 waarin	 de	
geselecteerde	partners	samenwerken.	



10	
	
	

	
Het	gaat	om	volgende	data:	
	
Eerstelijnszone	1:	
- Kick-off:	3	mei	(halve	dag)	
- Opstarttweedaagse:	16	en	17	mei	(twee	volledige	dagen)	
- Eerste	sessie	juni:	13	juni	(halve	dag)	
	
Eerstelijnszone	2:	
- Kick-off:	9	mei	(halve	dag)	
- Opstarttweedaagse:	30	en	31	mei	(twee	volledige	dagen)	
- Eerste	sessie	juni:	20	juni	(halve	dag)	
	
Het	is	belangrijk	om	deze	momenten	voorlopig	vrij	te	houden:	de	kick-off	voor	de	bredere	
groep	(cf.	veranderforum),	de	tweedaagse	en	eerste	sessie	met	het	veranderteam	(cf.	de	
trekkers).	
	
Op	22	maart	 in	de	namiddag	 zal	 er	 een	 infosessie	 plaatsvinden	 in	Brussel	waar	we	meer	
informatie	zullen	geven	over	de	oproep	en	het	project,	ook	zullen	we	hier	meer	input	geven	
over	de	werking	van	veranderteam	en	veranderforum.	Hier	kunnen	geïnteresseerde	projecten	
ook	concrete	vragen	stellen	en	kunnen	we	jullie	verder	concreet	helpen.	De	infosessie	gaat	
door	in	het	Ellipsgebouw,	Koning	Albert	II	laan	35,	1030	Brussel,	in	lokaal	00.04	van	15u30	
tot	17u30.	
	
2.4 Verwachte	resultaten	van	het	project	
	
Doel	van	dit	project	is	om,	samen	met	de	Vlaamse	Overheid	en	Flanders	Synergy,	de	werking	
binnen	de	eerstelijnszone	vorm	te	geven	en	uit	te	werken:	
- Hoe	kunnen	actoren	hun	nieuwe	taken	opnemen	(cf.	zie	beleidsnota	ELC)?	
- Hoe	zullen	ze	anders	moeten	gaan	werken	en	met	welke	nieuwe	partners?	
- Hoe	 kunnen	 ze	 integreren	 in	 elkaars	 werking	 en	 daardoor	 beter	 inspelen	 op	 zorg-	 en	
welzijnsvragen?	

- Hoe	kan	de	populatie	maximaal	bereikt	worden	vanuit	de	nieuwe	setting?	
	
Met	de	begeleiding	willen	we	de	pilootprojecten	helpen	de	toekomstige	eerstelijnszones	uit	
te	werken.	Hierbij	zal	er	aandacht	zijn	voor	de	verschillende	componenten	van	het	canvas.	De	
lessons	 learned	 en	 methodiek	 om	 zo’n	 samenwerking	 op	 te	 zetten	 zullen	 bovendien	
gedocumenteerd	worden	om	later	verder	te	verspreiden	en	toegepast	te	worden	in	de	andere	
eerstelijnszones.	De	twee	gekozen	projecten	zullen	dus	als	het	ware	als	prototypes	gelden.	De	
projecten	zullen	dan	ook	helpen	om	het	beleid	verder	uit	te	werken.		
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3. Doelgroep	en	ontvankelijkheidscriteria	
	
Projecten	moeten	aan	volgende	ontvankelijkheidscriteria	voldoen:	
	
Deze	 oproep	 is	 gericht	 aan	 mogelijke	 toekomstige	 eerstelijnszones.	 Een	 eerstelijnszone	
voldoet	aan	de	volgende	ontvankelijkheidscriteria:	
	
• Een	eerstelijnszone	is	een	aaneengesloten	geheel	van	een	(deel	van	een	grote)	stad	of	twee	

of	 meer	 fusiegemeenten	 met	 een	 totaal	 aantal	 inwoners	 tussen	 75.000	 en	 125.000.	
Hiervan	 kan	uitzonderlijk	 afgeweken	worden	op	basis	 van	historische	 (reeds	 bestaande	
samenwerkingsverbanden)	of	sociaal-geografische	argumenten.		

• Om	in	aanmerking	te	komen	als	eerstelijnszone	moet	de	afbakening	draagvlak	hebben	bij	
de	belangrijke	stakeholders.		

• Een	fusiegemeente	kan	slechts	tot	één	eerstelijnszone	behoren.	
	
Voor	de	oprichting	van	een	eerstelijnszone,	wordt	er	een	intentieverklaring	vereist	tussen	de	
verplichte	partners.	Uiteraard	kunnen	andere	zorgaanbieders	die	actief	zijn	in	het	werkgebied	
van	een	eerstelijnszone	mee	aansluiten.	
	
De	verplichte	partners	worden	hieronder	weergegeven	

• Kringen	van	medische	en	paramedische	beroepen:	huisartsen,	
thuisverpleegkundigen,	kinesitherapeuten,	tandartsen,	psychologen,	apothekers	

• Diensten	gezinszorg	en	aanvullende	thuiszorg:	alle	diensten	actief	in	de	zone	
• Diensten	oppashulp		
• Lokale	dienstencentra:	alle	LDC’s	
• Diensten	maatschappelijke	werk	van	de	ziekenfondsen		
• Alle	gemeentebesturen	uit	de	zone	
• Centra	voor	algemeen	welzijnswerk		
• Woonzorgcentra	
• Plaatselijke	werking	van	door	Vlaanderen	erkende	verenigingen	van	zorggebruikers	

en	mantelzorgers	
• Eerstelijnspsychologische	functie	(indien	gefinancierd	in	de	regio)	

	
Optionele	partners	(meerwaarde	indien	betrokken)	

• Andere	kringen	of	vertegenwoordigers	van	vroedvrouwen,	ergotherapeuten,	
diëtisten,	podologen…	

• Vertegenwoordiging	van	vrijwilligerswerk	
Er	is	momenteel	slechts	een	beperkt	aanbod	gespecialiseerde	geestelijke	gezondheidszorg	in	
de	eerste	lijn	uitgebouwd.	Het	lijkt	een	meerwaarde	om	een	GGZ-partner	actief	binnen	de	
zone	of	vanuit	het	betreffende	netwerk	GGZ	te	betrekken		
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Indien	u	andere	partners	wenst	te	betrekken	in	de	eerstelijnszone,	kan	dit	mits	motivering.	
	
Dit	 zijn	 met	 andere	 woorden	 noodzakelijke	 voorwaarden	 voor	 indienen	 van	 een	
projectvoorstel.	 Projecten	 die	 niet	 aan	 alle	 voorwaarden	 voldoen,	 komen	 niet	 in	
aanmerking.		
	

4. Engagementen	van	de	projectpartners	
	
Projecten	die	indienen	zullen	een	aantal	engagementen	opnemen.	
	
4.1 Inzet	van	medewerkers	(‘vergoeding	in	natura’)	
	
Van	 de	 projecten	 die	 geselecteerd	worden,	wordt	 geen	 financiële	 bijdrage	 verwacht.	Wel	
wordt	er	een	 tijdsinvestering	gevraagd	van	medewerkers	binnen	het	project.	Het	gaat	om	
twee	zaken:	tijdsinvestering	door	aanwezigheid	tijdens	de	begeleidingssessies,	en	inzet	van	
medewerkers	gedurende	een	vast	bepaald	aantal	dagen	gedurende	het	hele	project.		
	
Reeds	bij	de	indiening	van	het	project	is	het	belangrijk	om	aan	te	geven	welke	medewerkers	
intensief	 zullen	 meewerken	 aan	 het	 project.	 Zoals	 in	 punt	 2.3.4	 aangegeven	 staat	 is	 het	
belangrijk	 om	 reeds	 bij	 indiening	 van	 het	 project	 aan	 te	 geven	wie	 zal	 deelnemen	 in	 het	
veranderteam.		
	
4.1.1 Aanwezigheid	begeleidingssessies	
	
In	eerste	 instantie	 is	het	belangrijk	mee	te	geven	dat	er	 tijd	vrijgemaakt	moet	worden	om	
aanwezig	te	zijn	tijdens	de	begeleidingssessies	(cf.	zie	voorgaande	over	het	veranderteam	en	
veranderforum).	 De	 investering	 van	 tijd	 is	 afhankelijk	 van	 het	 feit	 of	 de	 personen	 deel	
uitmaken	 van	het	 veranderteam	of	 –forum.	Medewerkers	 uit	 het	 veranderteam	 zullen	 op	
intensievere	wijze	samenwerken	dan	medewerkers	die	deel	uitmaken	van	het	forum.	Voor	
het	forum	voorzien	we	een	bijeenkomst	om	de	6-8	weken,	van	telkens	een	halve	dag.	Over	
een	periode	van	2	jaar	(rekening	houdend	met	vakantieperiodes),	gaat	het	om	een	totaal	van	
minimum	16	halve	dagen.		
	
4.1.2 Vergoeding	in	natura	
	
Daarnaast	wordt	ook	het	engagement	gevraagd	van	de	projecten	om	(een)	medewerker(s)	in	
te	zetten	om	een	aantal	taken	mee	op	te	nemen	(cf.	vergoeding	in	natura	voor	het	uitvoeren	
van	 bepaalde	 taken	 in	 plaats	 van	 een	 financiële	 bijdrage).	 Deze	 medewerker(s)	 worden	
gevraagd	om	een	of	meerdere	van	volgende	taken	op	te	nemen:	



13	
	
	

- Documenteren	van	het	traject	dat	de	organisatie	aflegt,	alsook	de	lessons	learned,	zodat	
op	 die	manier	 inzichten	worden	 gebundeld	 en	mee	 input	 kan	 gegeven	worden	 bij	 het	
ontwikkelen	van	een	methodiek.	Concreet	gaat	het	om	documentatie	van	de	sessies,	mee	
in	kaart	brengen	van	lessons	learned,…	Dit	zal	resulteren	in	een	‘werkwijzer’	per	project.		

- Meewerken	 aan	 het	 uitzoeken	 en/of	 ontwikkelen	 van	 een	 tool	 om	
samenwerking/netwerken	 mogelijk	 te	 maken.	 In	 het	 project	 gaan	 we	 op	 zoek	 naar	
systemen	om	netwerken	te	ondersteunen.	IT	is	hiervoor	onontbeerlijk.	Medewerkers	van	
de	projectpartners	gaan	samen	met	ons	op	zoek	naar/of	zorgen	mee	voor	de	ontwikkeling	
van	deze	tools.		Concrete	taken	betreffen	dan	het	bepalen	van	parameters,	terugkoppeling	
met	de	interne	organisatie,	bepalen	wat	noodzakelijke	elementen	van	de	tool	zijn,	nagaan	
wat	de	impact	is	op	de	eigen	organisatie	(systemen,	cultuur,	mensen,…),	proefdraaien	of	
testen	van	de	tool.		

- Voortgang	van	het	project	bijhouden,	bespreken	en	evalueren	met	Agentschap	Zorg	en	
Gezondheid	en	Flanders	Synergy,	minstens	1	keer	per	kwartaal.		

	
Er	wordt	een	inzet	gevraagd	van	een	of	meerdere	medewerkers	a	rato	van	22	500	euro	per	
project,	 wat	 neerkomt	 op	 64	 dagen	 in	 totaal,	 of	 32	 dagen	 per	 jaar.	 Dit	 kan	 opgenomen	
worden	door	1	medewerker,	maar	kan	ook	verspreid	worden	over	verschillende	medewerkers	
van	de	verschillende	partners.		
	
Bij	indiening	van	een	projectvoorstel	vragen	we	om	aan	te	geven	welke	medewerkers	uit	
welke	 organisaties	 deze	 inzet	 zal	 presteren,	 en	welke	 taken	 hiervoor	 zullen	 opgenomen	
worden	voor	welke	dagen	 (cf.	 bijvoorbeeld	persoon	x	 van	organisatie	a	 zal	 gedurende	54	
dagen	 het	 traject	 documenteren	 en	 mee	 aanwezig	 zijn	 tijdens	 evaluatiemomenten	 met	
Flanders	Synergy	en	AZG,	en	zal	bovendien	10	dagen	zich	mee	inzetten	bij	het	ontwikkelen	
van	een	IT-tool).		
	
4.2 Engagement	 om	 een	 integraal	 organisatieherontwerp	 door	 te	 voeren,	 op	 een	

participatieve	manier	
	
De	werkwijze	 van	 Flanders	 Synergy	 kenmerkt	 zich	 door	 een	 integraal	 herontwerp	 van	het	
netwerk,	 waarbij	 buiten	 de	 organisatiegrenzen	 wordt	 getreden.	 Hierbij	 wordt	 een	 zeer	
participatieve	aanpak	gehanteerd	(cf.	zie	veranderaanpak	Flanders	Synergy).	Met	het	project	
werkt	FS	organisatie	overschrijdend,	waarbij	het	de	bedoeling	is	om	een	nieuwe	structuur	op	
te	 zetten	 om	 samen	 een	 gemeenschappelijke	 visie	 te	 realiseren.	 Hiervoor	 is	 het	 dan	 ook	
belangrijk	dat	de	betrokken	projectpartners	bereid	zijn	om	over	de	eigen	organisatie	heen	te	
kijken	en	een	herontwerp	door	te	voeren,	en	dit	te	doen	op	een	participatieve	manier,	door	
medewerkers	 en	 stakeholders	 te	 betrekken.	 Daarnaast	 is	 het	 ook	 belangrijk	 dat	 de	
ontwikkelingen	in	het	beleid	omtrent	geïntegreerde	zorg	meegenomen	worden.	
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Er	moet	met	andere	woorden:	
	
- een	engagement	zijn	om	te	experimenteren	met	een	nieuwe	organisatiestructuur	om	op	

die	manier	de	doelstellingen	van	de	eerstelijnsconferentie	uit	te	voeren	in	de	projecten	(cf.	
bijvoorbeeld	de	nieuwe	vorm	van	samenwerken	in	een	eerstelijnszone).	

- een	engagement	zijn	om	de	huidige	en	 te	ontwikkelen	beleidslijnen	 te	 includeren	 in	de	
projecten.	Hierbij	dient	rekening	gehouden	te	worden	met	de	outcome	van	de	ELC.	

- een	 vertrouwen	 en	 bereidheid	 zijn	 om	over	 de	 verschillende	 projectpartners	 heen	 een	
gemeenschappelijke	visie	uit	te	werken	en	tot	een	samenwerkingscharter	te	komen;		

- een	bereidheid	zijn	om	over	te	gaan	tot	een	integraal	herontwerp	en	de	getrokken	lessen	
te	delen	en	mee	te	verspreiden;	

- een	 bereidheid	 zijn	 dit	 op	 een	 participatieve	 manier	 te	 doen,	 door	 consulteren	 en	
betrekken	van	een	brede	basis	(cf.	medewerkers,	cliënten,	stakeholders).	

- een	bereidheid	zijn	om	tijdens	en	na	het	project	kennis	met	een	breed	werkveld	te	delen.		
	

5. Criteria	en	selectie	
	
Een	projectvoorstel	bestaat	uit	maximaal	10	A4-pagin’s.	Projectvoorstellen	worden	opgesteld	
aan	 de	 hand	 van	 een	 aantal	 inhoudelijke	 vragen,	 die	 gerelateerd	 zijn	 aan	 4	 criteria.	 De	
beoordeling	van	de	projectvoorstellen	gebeurt	aan	de	hand	van	deze	4	criteria:	 innovatief	
karakter,	engagement	van	de	partners,	motivatie	en	de	mate	waarin	de	persoon	met	een	
zorg-	en	ondersteuningsnood	en	zijn/haar	mantelzorger	centraal	wordt	geplaatst.	
	
Onderstaande	tabel	geeft	de	verschillende	criteria	weer,	met	per	criteria	de	vragen	die	in	het	
projectvoorstel	beantwoord	dienen	te	worden:	
	

Criterium	 Vragen	
Innovatief	karakter	 - Welke	innovatieve	taken,	zoals	benoemd	in	de	beleidsvisie	‘Een	

geïntegreerde	zorgverlening	in	de	eerste	lijn’,	zal	de	eerstelijnszone	
prioritair	opnemen	gedurende	de	looptijd	van	het	project.	

- In	welke	mate	is	er	complementariteit	met	lopende	of	op	stapel	
staande	projecten	in	de	regio?	

- Op	welke	manier	heeft	het	project	een	vernieuwende	visie	op	zorg,	
personen	met	een	zorgnood	en	mantelzorgers	zoals	gekaderd	in	de	
beleidsvisie?	

- Hoe	zullen	knelpunten	voor	een	naadloze	zorg	worden	gedetecteerd	
en	aangepakt?	

- Welke	innovaties	hoopt	men	te	integreren	om	de	eerstelijnszone	op	
een	duurzame	manier	tot	stand	te	laten	komen?	
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Engagement	van	
partners	

- Is	er	een	concreet	engagement	van	de	projectpartners	om	samen	te	
werken?		

- Hoe	concreet	is	dit	engagement	?	(cf.	op	basis	van	voorgaande	
samenwerkingen	en/of	projecten,…)	

- Welke	concrete	taken	zullen	opgenomen	worden	door	de	partners	
en	wat	is	het	profiel	van	de	medewerkers	die	deze	taken	zullen	
opnemen	(cf.	inzet	in	natura)?		

- Zijn	de	relevante	partners	betrokken?		
- Welk	engagement	nemen	de	partners	op?	Engagement	om	mensen	
en	middelen	(in	natura)	vrij	te	maken,	engagement	om	de	eigen	rol	
en	de	dienstverlening	die	men	levert	te	herbekijken,…	

- Hoe	wordt	de	deelname	van	de	lokale	besturen	verzekerd?	
Motivatie	(‘dwang	en	
drang’)	

- Welke	waarden	vindt	men	in	de	nieuwe	samenwerking	belangrijk?		
- Welke	meerwaarde	verwacht	je	lokaal	van	een	versterkt	
samenwerkingsverband	in	de	eerstelijnszorg?	

- Wat	is	de	visie	om	impact,	kwaliteit	en	toegang	van	de	zorg?	In	
welke	mate	expliciteert	die	al	resultaten?		

Mate	waarin	de	
persoon	met	een	
zorg-	en	
ondersteuningsnood	
en	zijn/haar	
mantelzorger	
centraal	staat		

- In	welke	mate	wordt	de	persoon	met	een	zorg-	en	
ondersteuningsnood	en	zijn	of	haar	belangen	‘eerst’	gezet?		

- In	welke	mate	wordt	de	visie	van	het	beleid	inzake	het	centraal	
plaatsen	van	de	persoon	met	een	zorg-	en	ondersteuningsnood	
meegenomen?	

- Op	welke	manier	wordt	de	mantelzorger	als	een	volwaardige	
partner	in	de	zorg	betrokken?	

- Hoe	wordt	de	persoon	met	een	zorg-	en	ondersteuningsnood	
betrokken	in	het	netwerk?		

- Hoe	zal	worden	aangetoond	dat	de	zorg-	en	welzijnsnoden	zijn	
ingelost?	

	
Daarnaast	dienen	volgende	aanvullende	vragen	beantwoord	te	worden	in	het	projectvoorstel:	
1. Waarom	vinden	de	indieners	de	voorgedragen	eerstelijnszone	geschikt	als	project.	
2. Wat	zijn	de	elementen	die	voor	de	indieners	bepalen	waarom	de	eerstelijnszone	al	dan	

niet	slaagt	in	zijn	doelstellingen.		
3. Geef	aan	in	welke	mate	de	doelstellingen	van	het	project	bijdragen	tot	het	realiseren	van	

de	‘Quadruple	Aim’.	
4. Geef	 aan	 wie	 in	 het	 veranderteam	 zal	 zetelen	 en	 wie	 betrokken	 wordt	 in	 het	

veranderforum	(cf.	indicatie).	
	
De	 4	 criteria	 worden	 gescoord	 op	 100	 punten,	 elk	 criterium	 weegt	 evenveel.	 De	 scoring	
gebeurt	door	verschillende	evaluatoren:	2	personen	van	Flanders	Synergy,	2	personen	vanuit	
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het	 Agentschap	 Zorg	 en	 Gezondheid	 en	 2	 personen	 vanuit	 het	 Kabinet	 van	 Minister	
Vandeurzen.	 Deze	 evaluatoren	 lezen	 de	 voorstellen	 (cf.	 die	 voldoen	 aan	 de	
ontvankelijkheidscriteria)	 onafhankelijk	 van	 elkaar	 en	 scoren	 ze	 op	 deze	 4	 criteria.	 Deze	
scoring	zal	uitmonden	in	een	score	op	100	punten	(of	100%).	Projecten	die	minstens	60	op	
100	 (of	 60%)	 halen	 (en	 minstens	 50%	 op	 elk	 van	 de	 afzonderlijke	 criteria))	 worden	
voorgedragen	aan	de	klankbordgroep,	die	de	uiteindelijke	selectie	zal	maken	via	stemming	
(cf.	2	projecten	met	de	meeste	stemmen	worden	geselecteerd).		
	
5.1 Indiening	projectvoorstel	
	
De	voorstellen	dienen	bezorgd	te	worden	aan	Laura	Jacobs	(projectleider	Flanders	Synergy):	
laura.jacobs@flanderssynergy.be,	ten	laatste	op	18	april	om	12	uur.	Voor	vragen	in	verband	
met	de	begeleiding	vanuit	Flanders	Synergy	en	het	opmaken	van	een	projectvoorstel	kan	ook	
zij	gecontacteerd	worden.	
	

6. Wat	zijn	de	verdere	stappen	na	goedkeuring	van	het	project?	
	
Op	2	mei	worden	de	projecten	die	ondersteund	zullen	worden	bekend	gemaakt.	Er	wordt	een	
overeenkomst	 opgesteld	 en	 ondertekend	 tussen	 de	 geselecteerde	 projecten	 en	 Flanders	
Synergy.	In	mei	vindt	de	opstart	plaats	in	de	vorm	van	een	kick-off	en	tweedaagse,	samen	met	
de	verschillende	partners	en	Flanders	Synergy.	Op	die	tweedaagse	wordt	het	traject	voor	de	
komende	twee	jaar	uitgewerkt	en	worden	een	aantal	eerste	stappen	genomen.	Gelieve	deze	
data	reeds	voorlopig	in	te	plannen	(cf.	zie	voorgaande).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



17	
	
	

	
	
Bijlage	1		 Bouwstenen	IAO-canvas	(kernprincipes	IAO)	
	
	

	
	
	
Visie	
Wat	 maakt	 onze	 organisatie	 de	 moeite	 waard	 om	 voor	 te	 werken?	 Onderzoek	 heeft	
overtuigend	aangetoond	dat	arbeidsmotivatie	bovenal	een	effect	 is	van	betekenisvol	werk.	
Een	 sterke	 visie	mobiliseert	 mensen	 en	 geeft	 betekenis	 aan	 het	 werk.	Mensen	 en	 teams	
hebben	een	antwoord	nodig	op	de	vraag:	voor	wie	of	wat	maakt	ons	werk	een	verschil?	Een	
goede	 visie	 benoemt	 de	 kernactiviteit(en),	 strategie	 en	 de	 aspiraties	 van	 de	 toekomst,	
waardoor	het	aantrekkingskracht	uitoefent	op	zowel	de	eigen	medewerkers,	als	op	klanten,	
investeerders,	leveranciers	en	andere	stakeholders.	
		
		
Processen	
Wat	zijn	de	activiteiten	die	we	in	onze	organisatie	gedaan	moeten	krijgen?	Organisaties	maken	
strategische	keuzes	door	het	bepalen	van	de	kernactiviteit(en),	en	staan	vervolgens	voor	de	
uitdaging	om	hun	strategie	waar	te	maken	in	operationele	processen.	Om	die	operationele	
processen	in	een	goede	organisatiestructuur	te	gieten	is	het	noodzakelijk	een	onderscheid	te	
maken	tussen	primaire	(of	uitvoerende)	en	secundaire	(of	regelende)	processen.	Het	primaire,	
uitvoerende	 proces	 is	 de	 keten	 van	 activiteiten	 die	 een	 waarde	 toevoegt	 aan	 het	
eindproduct/dienst.	Elke	uitvoerende	(primaire)	activiteit	gaat	steeds	gepaard	met	bepaalde	
(secundaire)	 coördinerende,	 voorbereidende	 en	 ondersteunende	 activiteiten.	 Organisaties	
houden	vaak	te	uitsluitend	rekening	met	de	primaire	processen	bij	het	indelen	van	activiteiten	
in	 departementen	 en	 functies,	 en	 veroorzaken	 daardoor	 onbedoeld	 veel	
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coördinatieproblemen.	Het	gevolg	is	dat	er	vaak	“gaatjes	vallen”	of	“brandjes	moeten	geblust	
worden”	 en	 “steken	 opgeraapt	 moeten	 worden”.	 Secundaire	 processen	 zijn	 cruciaal	 om	
dergelijke	obstakels	weg	te	werken,	en	vandaar	dus	van	groot	belang	bij	het	maken	van	goede	
ontwerpkeuzes.	
  
Leiderschap	
Op	wie	kunnen	we	rekenen	om	verantwoordelijkheid	te	nemen	voor	wat?	De	manier	waarop	
een	 organisatie	 ingericht	 wordt,	 bepaalt	 ook	 de	 leiderschapsnorm	 die	 nodig	 is	 voor	 de	
organisatie.	Wij	hanteren	een	brede	definitie	van	leiderschap,	en	dagen	organisaties	uit	om	
niet	 traditioneel	 te	 denken	 in	 termen	 van	 ‘leidinggevende	 functies’,	maar	 te	 spreken	 van	
‘leiderschapsrollen’	die	opgenomen	kunnen	worden	doorheen	de	ganse	organisatie	(of	op	alle	
lagen	 in	 de	 organisatie).	 In	 traditionele,	 lijngerichte	 organisaties	 worden	 leidinggevenden	
ingezet	volgens	het	principe	‘can	command	and	control’	om	de	coördinatie	tussen	activiteiten	
zo	vlot	mogelijk	te	laten	verlopen.	In	de	innovatieve	arbeidsorganisatie	worden	medewerkers	
verwacht	om	zelfstandig	eigenaarschap	op	te	nemen.	Dit	veronderstelt	dat	leiderschap	een	
proces	is	dat	breed	kan	ingebed	worden	in	de	organisatie.	Het	is	een	proces	van	vertrouwen	
opbouwen	en	onderhouden,	waarbij	iedereen	in	staat	moet	kunnen	zijn	om	leiding	te	nemen	
en/of	 leiding	 te	 aanvaarden	 afhankelijk	 van	wie	 er	 op	 dat	moment	 het	meest	 geschikt	 is	
daartoe.	
		
		
Macrostructuur	
Hoe	verdelen	we	de	 taken	en	verantwoordelijkheden	 in	onze	organisatie?	Elke	organisatie	
verdeelt	 taken	 en	 verantwoordelijkheden	 over	 haar	 leden.	 De	 manier	 waarop	 deze	
arbeidsverdeling	gebeurt,	bepaalt	de	macrostructuur	van	de	organisatie.	Organogrammen	zijn	
gebruikelijke	manieren	 om	een	 organisatiestructuur	weer	 te	 geven,	maar	 zijn	 vanuit	 onze	
ervaring	vaak	niet	volledig.	Soms	blijven	organogrammen	beperkt	tot	het	aangeven	van	de	
rapporteringslijnen,	en	staan	de	mensen	die	werkelijk	het	primaire	proces	uitvoeren	er	niet	
eens	op	vermeld.	Onze	kijk	is	meer	integraal:	een	macrostructuur	bevat	alle	horizontale	en	
verticale	onderdelen	van	een	organisatie.	In	horizontale	zin	geeft	de	macrostructuur	weer	hoe	
er	 geknipt	 en	 geplakt	 wordt	 in	 het	 primaire	 proces.	 In	 verticale	 zin	 omschrijft	 de	
macrostructuur	ook	ondersteunende	en	aansturende	teams.		
	
Teams		
Hoe	 zorgen	we	 ervoor	 dat	 onze	mensen	 op	 de	 talenten	 en	 de	 hulp	 van	 collega’s	 kunnen	
rekenen?	Mensen	zijn	sociale	wezens.	Binnen	organisaties	worden	zij	voortdurend	bewust	en	
onbewust	 beïnvloed	 door	 anderen	 in	 hun	 omgeving.	 ‘Teams’	 vormen	 de	 bouwsteen	 die	
ervoor	zorgt	dat	die	invloed	op	positieve	wijze	wordt	aangewend	in	functie	van	de	visie	van	
de	 organisatie.	 Een	 goed	 team	 biedt	 haar	 leden	 een	 onschatbare	 bron	 van	 energie.	 Een	
individu	wordt	 dankzij	 het	 team	 in	 staat	 gesteld	 om	uitdagende	 doelen	 te	 verwezenlijken	
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dankzij	de	steun	van	bekwame	en	hulpvaardige	collega’s.	Wederzijdse	verbondenheid,	een	
gezamenlijke	 identiteit	 en	 een	 gemeenschappelijk	 streven	 naar	 gedeelde	 doelen	 zijn	
basiskenmerken	van	een	goed	team.		
		
Microstructuur	
Welke	rollen	en	functies	moeten	we	bepalen?	De	microstructuur	bepaalt	de	rollen	en	functies	
binnen	de	organisatie.	Waar	er	bij	de	bouwsteen	 ‘teams’	veel	nadruk	gelegd	wordt	op	het	
menselijke	 en	 relationele	 aspect	 van	 teamwerk,	 gaat	 het	 bij	 het	 inrichten	 van	 de	
microstructuur	om	de	taakgerelateerde,	functionele	elementen	die	een	team	nodig	heeft	om	
zijn	doelstellingen	te	volbrengen.	De	microstructuur	bepaalt	de	verdeling	van	taken,	rollen,	
relaties	en	verantwoordelijkheden,	en	vult	het	werk	van	elk	individueel	teamlid	in.		
	
Individu	
Wat	zijn	de	verwachtingen	die	we	hebben	richting	onze	mensen	op	vlak	van	vaardigheden	en	
gedrag?	De	werkomgeving	wordt	via	de	hoger	besproken	bouwblokken	voor	een	groot	deel	
voor	een	individueel	lid	van	een	organisatie	opgebouwd.	Via	de	microstructuur	en	het	overleg	
tussen	collega’s	worden	concrete	verwachtingen	bepaald	over	het	gedrag,	de	attitudes	en	de	
prestaties	die	een	individu	hoort	te	leveren.	Deze	elementen	bepalen	voor	elke	functie	hoe	
het	staat	met	de	kwaliteit	van	de	arbeid,	en	met	de	stressrisico’s	waaraan	mensen	worden	
blootgesteld.	Deze	stressrisico’s	verschillen	van	de	ene	job	tot	de	andere	en	moeten	dus	ook	
op	individueel	niveau	bekeken	worden.	Bovendien	hebben	de	persoonlijke	karakteristieken,	
overtuigingen	en	waardensystemen	die	een	medewerker	meebrengt	naar	de	organisatie	een	
belangrijke	invloed.	
		
Systemen	
Welke	 hulpmiddelen,	 procedures	 en	 technologieën	 moeten	 we	 voorzien?	 De	 bouwsteen	
systemen	 refereert	 naar	 alle	 middelen,	 technologieën	 en	 methodieken	 die	 werknemers	
gebruiken	om	hun	job	uit	te	oefenen.	Een	eenvoudige	manier	om	te	bepalen	wat	systemen	
zijn,	is	te	kijken	naar	een	organisatie	wanneer	geen	enkele	medewerker	aanwezig	is.	Alles	wat	
er	nog	over	blijft,	kan	gecategoriseerd	worden	als	systemen:	technologieën,	hulpmiddelen,	
productielijnen,	 computers,	 robotica,	 checklists,	 planningsborden,…	 	 Een	 nieuwe	 structuur	
vraagt	 naar	 ondersteunende	 systemen.	 Ook	 externe	 zaken	 behoren	 tot	 systemen,	 zoals	
regelgeving,	financiering,…	


