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Beste,
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Hierbij stuur ik graag onze tweede nieuwsbrief door. Vanaf nu is het de bedoeling

Naam project
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om maandelijks een nieuwsbrief op te maken met een update van het
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belangrijke data, enzovoort).

Werkgroepen

pg 2

pilootproject (een korte samenvatting van vergaderingen, de werkagenda,
Ik zou willen vragen om deze

nieuwsbrief aan de achterban en alle

geïnteresseerden te verspreiden zodat iedereen op de hoogte blijft.
Alvast bedankt.
Veel leesplezier!

Charlotte Libbrecht
Projectcoördinator

Naam project
Het was een lange zoektocht naar een passende naam voor het project… Op
basis van de input van de brainstorm en het in kaart brengen van onze regio, onze
behoeften, onze verwachtingen, …, kwamen de termen ‘over-koepel-en(d)’ /
koepel veel aan bod. Daarom beslisten we om het project de naam

koepel’ te geven.
Ik maakte ook een mailadres: de.koepel.tov@gmail.com .

Agenda oktober 2016

‘de
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Werkgroepen
Momenteel zijn we de risico’s, middelen, noden en verwachtingen in kaart aan het brengen
voor onze regio. Het is de bedoeling om een visie en doelstellingen op te maken en dan tot een
concreet actieplan en een financieel plan te komen.
We willen graag volgende werkgroepen oprichten:
1.

Financiële werkgroep  DOEL: uitwerken financieel plan voor uitvoeringsfase
Profiel:


Je gelooft 300% in het project en bent bijgevolg trekker en ambassadeur van het
project.



Je hebt kennis omtrent de financiering in de zorg.



Je hebt interesse en ervaring op financieel vlak, in het bijzonder in het uitwerken
van business cases.



Je bent bereid creatief mee te denken omtrent alternatieve financieringsbronnen
(bv. gebundelde zorg, budgetgarantie, ‘Pooling’ van middelen (gebundelde
financiering) en herinvesteren van efficiëntiewinsten (‘shared savings’)).



Je

kan

meedenken

en

meewerken

aan

een financieel plan voor

de

uitvoeringsfase.


Je vertegenwoordigt een deel van het (geïntegreerd) zorgaanbod van onze
doelgroep.



Je beschikt bijgevolg over de nodige expertise om inzichten in de huidige
organisatie van zorg te delen en de toekomstige richting mee vorm te geven.



Je bent bereid om vragen en bezorgdheden te beantwoorden en beslissingen te
verdedigen.



Je bent bereid om mee te werken aan de communicatie en het creëren van een
draagvlak van het financieel plan.



Je bent bereid om tijd te maken om op deze werkgroep aanwezig te zijn,
minimaal 3 keer in de periode oktober 2016 – januari 2017 (tijdstip moet nog
bepaald worden) als effectief of vervangend lid.

2.

Werkgroep ICT  DOEL: ICT uitwerken binnen 14 componenten geïntegreerde zorg
Profiel:


Je gelooft 300% in het project en bent bijgevolg trekker en ambassadeur van het
project.



Je hebt ervaring en interesse op ICT-vlak, in het bijzonder voor onze doelgroep en
onze mogelijke acties (bv. platform, gedeeld patiëntendossier, medicatieschema,
toepassingen, BelRAI, enz.)
OF je bent zorgverlener en hebt interesse en ervaring met het huidige aanbod van
ICT en wil dit helpen verder uitwerken naar een geïntegreerde, gedeelde zorg (bv.
elektronisch patiëntendossier, vitalink, BelRAI).



Je bent bereid om creatief mee te denken en mee te werken aan de uitwerking
van ICT binnen de 14 componenten van geïntegreerde zorg, rekening houdend
met de triple aim ambities.



Je beschikt bijgevolg over de nodige expertise om inzichten in de huidige
organisatie van zorg te delen en de toekomstige richting mee vorm te geven.



Je bent bereid om vragen en bezorgdheden te beantwoorden en beslissingen te
verdedigen.



Je bent bereid om mee te werken aan de communicatie omtrent ICT.



Je bent bereid om tijd te maken om op deze werkgroep aanwezig te zijn,
minimaal 4 keer in de periode oktober 2016 – januari 2017 (tijdstip moet nog
bepaald worden) als effectief of vervangend lid.

Interesse in een werkgroep?
Stuur je kandidatuur door naar de.koepel.tov@gmail.com !

