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Agenda
1. Algemene informatie
2. Vragen
3. Belangrijke datums

Algemene informatie
Het doel van de oproep en de infosessie
-

Het doel van het werken met een oproep is dat organisaties die een beheersovereenkomst ambiëren de
overheid kunnen tonen op welke manier zij met hun expertise een zinvolle invulling kunnen geven aan de
voorgestelde resultaatgebieden en acties voor bepaalde beleidsthema’s. In tegenstelling tot een
overheidsopdracht is het dus niet de overheid die vooraf in detail beschrijft welke activiteiten en acties
moeten uitgevoerd worden. De oproep geeft de minimale vereisten en krijtlijnen weer, het is aan
kandidaten een concrete invulling voor te stellen.

-

Dit is het enige moment waarop Zorg en Gezondheid vragen beantwoordt over deze oproep. Na deze
sessie kunnen wij geen andere, individuele vragen meer beantwoorden.

-

Tijdens de infosessie zal enkel geantwoord worden op vragen die betrekking hebben op de oproep. Zorg
en Gezondheid maakt een verslag van wat besproken wordt tijdens de infosessie en plaatst dit verslag op
haar website en bezorgt het per mail aan alle aanwezigen, die hun mailadres achterlieten.

-

Indien het agentschap op bepaalde vragen die tijdens de infosessie worden gesteld geen sluitend
antwoord kan bieden, zal het agentschap een antwoord op deze vragen bijvoegen aan het verslag van de
infosessie.

-

In het dossier dat ingediend wordt voor de oproep, dient gebruik gemaakt te worden van het sjabloon
begroten jaarplan en begroting meerjarenplan (zie bijlage).

-

Het verslag van de infosessie wordt ten laatste op 8 februari 2019 op de website van Zorg en Gezondheid
geplaatst.

-

De deadline voor het indienen van dossiers is 15 maart 2019. Het is uitermate belangrijk om deze deadline
te respecteren. Dossiers die later worden ingediend, kunnen niet meer worden opgenomen in de procedure.

Algemene vragen over de oproep
Vraag: p. 4, 5 B: doelgroepen en aandachtspunten uit het artikel 7 van het preventiedecreet. Hoe verhoudt
de partnerorganisatie zich tot de einddoelgroep? Is er de verwachting om in interactie te treden met
de einddoelgroep (bijv. leerlingen, ouders)?
Het is niet de opdracht van de partnerorganisatie om in interactie te gaan met de einddoelgroep. Wat niet
belet om n.a.v. bepaalde acties te voorzien in communicatie naar de einddoelgroep. Kennis hebben over de
einddoelgroep is wel noodzakelijk.
Vraag: p. 3, punt 5 (wat is het voorwerp van de beheersovereenkomst) luik 2: Bijdragen tot het realiseren
van de gezondheidsdoelstelling ‘gezonder Leven’. Refereert dit dan als referentiekader naar de
kadermethodiek en meer specifiek de onderste strategie zorg en begeleiding of is de verwachting dat
ook de andere strategieën (educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regelgeving) worden
opgenomen?
De hoofdopdracht voor de partnerorganisatie binnen de kadermethodiek is acties realiseren binnen de
strategie ‘zorg en begeleiding’. Het is voor CLB wel van belang om zicht te hebben op het geheel en de
samenhang van acties binnen verschillende strategieën of om vanuit vaststellingen binnen de strategie zorg en
begeleiding, via de signaalfunctie, de school mee te ondersteunen m.b.t. andere strategieën (met signalen
gericht op de collectiviteit, dus niet alleen op individueel niveau). Zo kan een CLB vanuit de systematische
contacten bij een (deel)populatie een bepaalde nood vaststellen en signaleren die mee door de school kan
worden ingevuld. De partnerorganisatie heeft als taak de CLB hierin te ondersteunen.
Vraag: Het decreet Leerlingenbegeleiding is zeer nieuw en kent een andere rol toe aan de CLB’s i.f.v. het
gezondheidsbeleid. Dit heeft zijn impact op de verhouding CLB, PBD, ... Die is in de praktijk nog niet
volledige duidelijk. Het visiedocument van het VAZG is sturend maar laat ook vrijheden open. Wat is
de rol van de partnerorganisatie hierin? Is het aan de sector om dit concreet in te vullen en aan de
partnerorganisatie om zich hiernaar te voegen?
De partnerorganisatie moet het CLB instrumenten aanleveren om in de driehoek school-PBD-CLB (rekening
houdend met het regelgevend kader) de eigen plaats te bepalen. Dit kan van scholengemeenschap tot
scholengemeenschap anders zijn.
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Vraag: R1 OD5: Proactief en op vraag derden bijstaan bij methodiekontwikkeling. Kan een partnerorganisatie
ad hoc gevraagd worden om een preventiemethodiek op deze manier te evalueren?
Ja, dat kan. Het is moeilijk om op voorhand de hoeveelheid, de intensiteit aan vragen in te schatten. Dit is een
terechte bezorgdheid. Het belangrijk om dit op te volgen en bij te sturen gedurende de beheersovereenkomst:
Als de werklast voor deze opdracht te groot wordt, kan in overleg met Zorg en Gezondheid nagegaan worden
wat de rol van de partnerorganisatie juist moet zijn.
Vraag: p. 3 punt 5: het voorwerp van de beheersovereenkomst. Luik 2 “het realiseren van de
gezondheidsdoelstellingen “gezonder leven””. Vaccinatie en suïcidepreventie zijn niet genoemd. Is dit
geen opdracht?
De gezondheidsdoelstelling “gezonder leven” wordt vanuit het beleid zeer omvattend geïnterpreteerd, maar
behandeld, strikt genomen, alleen de thema’s voeding en beweging – tabak, alcohol en drugs. Ze werd hier
expliciet vermeld omdat het settinggericht werken naar Onderwijs er deel van uitmaakt.
Voor ‘vaccinatie’ en ‘suïcidepreventie’ zijn er inderdaad afzonderlijke gezondheidsdoelstellingen geformuleerd.
Deze ontbreken ten onrechte in de oproep. De linken worden toegevoegd in het verslag.
Linken:
Gezondheidsdoelstelling zelfdoding: https://www.zorg-en-gezondheid.be/beleid/beleid-preventievegezondheidszorg/gezondheidsdoelstellingen/gezondheidsdoelstelling-zelfdoding
Gezondheidsdoelstelling vaccinatie: https://www.zorg-en-gezondheid.be/beleid/beleid-preventievegezondheidszorg/gezondheidsdoelstellingen/gezondheidsdoelstelling-vaccinaties
Vraag: De einddoelstelling van de gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’ stelt: “Tegen 2025 voert 80% van
de basisscholen en 80% van de secundaire scholen een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende
kwaliteitsvol is.” Is dit een uitkomstindicator voor de partnerorganisatie?
Neen. Dit realiseren valt niet onder de verantwoordelijkheid van de partnerorganisatie. Er mee naar streven
wel.
Vraag: Punt 5.2 op p. 10 “Minimale vereisten inzake kwaliteit, samenwerking en tijdskader. Samenwerking
met andere partners”. Wat met vragen bijv. vanuit VAPH, integrale jeugdhulp om advies? Concreet
voorbeeld: de CLB-arts wordt genoemd om (binnen multidisciplinaire teams) bij te dragen tot
inschaling van individuen in kader van de zorgtoeslag. Valt dergelijke samenwerking binnen de
geplande beheersovereenkomst?
Aan de partnerorganisatie kan de vraag gesteld worden wat de taak kan zijn voor een CLB(arts) en wat de
bedreigingen en kansen hiervan zijn voor preventieve gezondheidszorg door CLB. In dat geval hoort deze actie
thuis onder ‘aanbod van informatie en documentatie en advies’ (R1).

Belangrijkste data in de procedure
Deadline indienen voorstel:

15 maart 2019
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