OPDRACHT VERANDERTEAM EERSTELIJNSZONE BRUGGE
Situering
Acties veranderteam (timing: mei 2018-april 2019) situeren zich in de eerste fase van het
verandertraject richting actieve eerstelijnszone. Het veranderteam heeft als taak om de ELZ Brugge
voor te bereiden voor de volgende fase waarin de voorlopige zorgraad te trekker wordt.
Taken veranderteam
1.
2.
3.
4.
5.

Analyse van zorg en welzijn in Brugge (omgevingsanalyse) uitwerken
Participatieve werking opzetten
Visie-kader ontwikkelen
Transparante netwerkstructuur uittekenen
Operationele communicatiekanalen realiseren

… in mensentaal …
door de vele acties van het veranderteam ziet de eerstelijnszone Brugge er in april 2019 als volgt uit:
1. Je kan een eerste versie van de "omgevingsanalyse zorg en welzijn in Brugge" raadplegen.
Hierin lees je, naast kerncijfers over welzijn en zorg in Brugge, ook de Brugse uitdagingen,
noden, opportuniteiten wat zorg en welzijn betreft opgesomd voor 6 belangrijke domeinen van
samenwerking.
2. De participatieve werking van de eerste lijn in Brugge houdt in:
o Een klankbordgroep met gebruikers (vb. in de vorm van focusgroepen) komt op
regelmatige tijdstippen samen rond problematieken uit de eerste lijn. Op deze manier
kan feedback en inzichten van diverse doelgroepen worden ingewonnen.
o De eerstelijnszone houdt op regelmatige basis een groot overlegforum waarbij alle
stakeholders samen komen en over een aantal centrale punten debatteren en
brainstormen
o De eerstelijnszone gaat jaarlijks in dialoog met de burger rond themata uit de eerstelijn
o Aandacht voor inspirerende samenwerkingen zorgt voor bottom-up zuurstof om de
eerstelijn vorm te geven
3. Je kan een helder missie, visie en waarden statement raadplegen van 1A4 (met oog voor
concrete gedragsindicatoren gelinkt aan deze missie/visie)
4. Een schematische voorstelling (boomstructuur) helpt je het overzicht te bewaren en alle
actoren actief in de eerste lijn in Brugge te situeren (actoren worden in cluster opgedeeld). Op
de belangrijkste "knooppunten" staan namen van medewerkers die de link vormen (als
aanspreekpunt) naar een specifieke cluster van actoren.
5. Meer info en informatie over de eerstelijnszone Brugge vind je op een heldere website, via de
nieuwsbrief of door langs te komen op een van de eerstelijnszone Brugge events.

