Oproep gelanceerd op 29 oktober 2021 voor de erkenning als partnerorganisatie in het kader van
het Vlaamse eerstelijnszorg:
Partnerorganisatie als Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

1.

Algemeen beleidskader van deze oproep

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke,
maakt bij deze bekend dat hij namens de Vlaamse Regering in het kader van het eerstelijnszorg wil
overgaan tot het erkennen van een partnerorganisatie als Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn.
Organisaties die deze erkenning ambiëren, worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen op de
wijze die hieronder wordt beschreven.
Kandidaten kunnen vragen stellen via eerstelijn@vlaanderen.be.
2.

Juridische context van deze oproep

De erkenning na een oproep wordt geregeld door:
- het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 houdende de regels voor de erkenning en
subsidiëring van een partnerorganisatie als Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn.
Deze oproep houdt geen garantie in dat de erkenning niet kan afwijken van sommige bepalingen in
deze oproep. Beslissingen van het Vlaamse Parlement, de Vlaamse Regering of de minister, genomen
na het lanceren van deze oproep (bijvoorbeeld inzake de beschikbaarheid van voldoende budget)
primeren boven de bepalingen van deze oproep.
Deze oproep kan aanleiding geven tot het sluiten van ten hoogste één erkenning.
Voor de erkenning moet het geografisch werkgebied van de organisatie het Nederlandse taalgebied
en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad omvatten.

3.

Hoe lang is deze oproep geldig en wie kan zich kandidaat stellen?

Organisaties die zich kandidaat willen stellen dienen hun dossier in ten laatste op 30 november 2021
om 24 uur. Dossiers die daarna binnenkomen worden automatisch niet-ontvankelijk verklaard. Er
wordt niet ingegaan op vragen om uitstel.
Een organisatie die zich kandidaat wil stellen moet een privaatrechtelijke vereniging zijn met
rechtspersoonlijkheid die rechtstreeks noch onrechtstreeks een vermogensvoordeel uitkeert of
bezorgt, behalve voor het belangeloze doel dat in de statuten bepaald is.

4.

Wanneer start de erkenning en hoe lang duurt ze?

De vermoedelijke datum waarop de erkenning ingaat is 1 januari 2022. De erkenning is maximaal 5
jaar.

5.

Wat is de opdracht van de partnerorganisatie?

Het VIVEL moet volgende opdrachten uitvoeren:
1. informatie en data ontsluiten en samenbrengen en die op een actieve manier ter beschikking
stellen aan alle zorgaanbieders;
2. empirisch onderbouwde strategieën, methodieken en implementatietools ontwikkelen:
o om de organisatie van de eerstelijnszorg te ondersteunen;
o met betrekking tot preventie in de eerste lijn;
o met betrekking tot mantelzorg;
3. de zorgaanbieders adviseren, coachen, vormen en sensibiliseren;
4. innovatie in de eerstelijnszorg stimuleren;
5. de toegankelijkheid en de kwaliteit van de eerstelijnszorg in het Nederlandse taalgebied en
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bevorderen en opvolgen;
6. de Vlaamse Gemeenschap adviseren.
Bijkomend bepaalt het agentschap Zorg en Gezondheid dat ook volgende opdrachten worden
uitgevoerd door het VIVEL:
7. de zorgraden begeleiden bij hun personeelsadministratie, hun personeelsmanagement, hun
boekhoudkundige verplichtingen en hun verenigingsrechtelijke verplichtingen, als
aangewezen partnerorganisatie conform artikel 14, eerste lid, 10°, van het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en
houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van
de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de
eerstelijnszorgaanbieders;
8. een opleidingsaanbod voor alle zorgaanbieders ontwikkelen en uitvoeren om
interprofessionele samenwerking te bevorderen;
9. de kennis en de ondersteuning van de eerste lijn over de volgende materies uitbouwen:
o mantelzorg;
o preventie;
10. de Vlaamse Gemeenschap en de eerstelijnszorg adviseren en ondersteunen als er
maatregelen ter bestrijding van een gezondheidscrisis worden uitgevoerd;

De aanvrager beschikt over een beleidsplan met strategische invulling van de opdrachten voor de
erkenningsperiode en een actieplan met de concretisering van de uitvoering van de opdrachten voor
het eerste werkingsjaar.

6.

Hoe wordt de partnerorganisatie gesubsidieerd?

De partnerorganisatie ontvangt voor het eerste volledig werkingsjaar een subsidie van maximaal
2.189.489,40. Voor de andere werkingsjaren wordt een subsidie van maximaal 2.269.385,00 euro per
volledig werkingsjaar voorzien.
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7.

Uit welke onderdelen bestaat het dossier dat u indient?

De kandidaten reageren op de oproep door het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend
formulier “Formulier voor de aanvraag van de erkenning van een partnerorganisatie als Vlaams
Instituut voor de Eerste Lijn”.
Dit formulier kan u vinden via https://www.zorg-en-gezondheid.be.
Organisaties die zich kandidaat willen stellen dienen hun dossier in ten laatste 30 november 2021 om
24 uur.

8.

Waar en hoe dient u het dossier in?

Het formulier wordt ingediend via eerstelijn@vlaanderen.be
Het formulier is duidelijk en overzichtelijk ingevuld en telt maximum 50 pagina’s. Eventuele bijlagen
niet inbegrepen.
Het formulier en de bijlagen moeten tegelijk worden ingediend.
Alle gegevens en documenten worden elektronisch uitgewisseld tussen de kandidaat en het
agentschap.

9.

Ontvankelijkheidsvereisten voor een dossier

Om ontvankelijk te zijn moet het dossier voldoen aan de vereisten bepaald in artikel 9, §1 van het
besluit. Samengevat zijn die vereisten:
1. de identificatiegegevens van de aanvrager;
2. de statuten van de aanvrager, als ze nog niet gepubliceerd zijn;
3. het bewijs dat de aanvrager beschikt over de expertise in:
a. de organisatie van eerstelijnszorg;
b. het aanbieden van ondersteuning en opleiding aan zorgaanbieders;
c. de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg;
d. het opstellen van empirisch onderbouwde richtlijnen en methodieken voor de
eerstelijnszorg;
e. de ondersteuning van personeelsadministratie en -management, de
verenigingsrechtelijke verplichtingen en boekhouding;
4. het beleidsplan voor de erkenningsperiode en het actieplan voor het eerste werkingsjaar;
5. een bewijs dat de aanvrager qua samenstelling voldoet aan volgende voorwaarden
a. een representatieve vertegenwoordiging van het zorglandschap waarbij de volgende
verhouding van vertegenwoordigers wordt gerespecteerd:
i. aantal vertegenwoordigers van de welzijnsactoren: 6;
ii. aantal vertegenwoordigers van de eerstelijnsgezondheidszorgactoren: 6;
iii. aantal vertegenwoordigers van de lokale besturen: 5;
iv. aantal vertegenwoordigers van de personen met een zorg- en
ondersteuningsnood: 3;
v. aantal vertegenwoordigers van de mantelzorgers: 2;
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vi. aantal vertegenwoordigers van de Vlaamse kennis- en expertisecentra: 2;
vii. aantal vertegenwoordigers van de ziekenhuizen: 1.
b. Het bestuursorgaan bevat twee onafhankelijke leden. Een van beide leden wordt tot
voorzitter van het bestuursorgaan verkozen.

10.

Hoe verloopt de verdere procedure?

1. De erkenningsaanvraag wordt ingediend zoals hierboven beschreven.
2. Het agentschap onderzoekt de ontvankelijkheid en meldt de aanvrager binnen dertig dagen
nadat ze de erkenningsaanvraag heeft ontvangen of de aanvraag ontvankelijk of onontvankelijk
is.
3. Het agentschap beoordeelt de dossiers op basis van de criteria vermeld in artikel 7 van het
besluit.
4. Als er verschillende aanvragen zijn die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, wordt de
aanvrager erkend die, per vertegenwoordigende categorie van samenstelling, vermeld in artikel
4 van het besluit, het hoogste aantal belangenorganisaties voor eerstelijnsgezondheidszorg
binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
vertegenwoordigt.
5. Als niet voldaan is aan de erkenningsvoorwaarden of als de erkenning niet wordt toegekend aan
de aanvrager, deelt de administrateur-generaal het voornemen tot weigering van de erkenning
mee. Dit gebeurt via aangetekende zending en met motivatie.
6. De aanvrager kan binnen de 45 dagen na de aangetekende zending een bezwaarschrift indienen
bij het agentschap.
7. De beslissing over de erkenning wordt bezorgd aan de aanvrager binnen de 30 dagen na 1
november en bevat de naam en het adres van de erkende partnerorganisatie, de ingangsdatum
en de termijn van de erkenning.
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