
 

Leuven, 29 juni 2022, 

 

Samen maken we het verschil: uitnodiging voor engagement tot deelname 

aan een ‘lerend netwerk’ inzake gedeelde zorg in regio Leuven 

 

Geachte netwerkpartner, 

Met de vermaatschappelijking van de zorg doen personen met een chronische psychische 

kwetsbaarheid en hun naasten steeds vaker beroep op verschillende mobiele, ambulante en 

reguliere zorgactoren. Deze actoren voelen bijgevolg heel sterk de nood aan onderlinge afstemming 

en geïntegreerde en gedeelde zorgafspraken. Het GGZ-Netwerk Diletti en Zorgzaam Leuven 

bundelden daarom de krachten binnen het project ‘Zorgprogramma GGZ’. Ze zochten hierbij naar 

een gemeenschappelijke visie en een duurzaam kader waarbinnen goede praktijken en nieuwe 

afspraken bestendigd kunnen worden.  

Deze gezamenlijke zoektocht van de projectpartners, onder wie vertegenwoordigers vanuit de eerste 

lijn, het CGG, de mobiele teams, beschut wonen…, leverde nu een gedragen nota op inzake gedeelde 

zorg of shared care (in bijlage). De nota vormt een uitnodiging aan de betrokken partners om, 

verder bouwend op de verworven inzichten en bestaande initiatieven, deel te nemen aan een 

ontwikkelingsgericht, lerend netwerk waarbinnen elkeen erkend wordt in zijn rol en expertise.  

Het lerend netwerk wordt gefaciliteerd door een procesbegeleider en heeft tot doel om te komen tot 

heel concrete, gedragen afspraken inzake shared care op netwerkniveau vanuit een voortgezette 

praktijkoefening.  

We beseffen dat een deel van de afspraken nu al door een aantal partners worden toegepast. 

Niettemin geloven we dat een formeel engagement onder zoveel mogelijk betrokkenen ons kan 

helpen om een echte, duurzame verandering in gedeelde zorg te realiseren voor mensen met een 

ernstige psychiatrische kwetsbaarheid.  

We zijn ervan overtuigd dat we samen het verschil kunnen maken: de gedeelde 

verantwoordelijkheid die elke partner in dit lerend netwerk opneemt, levert ons allen voordelen op 

bij het wegwerken van de gekende drempels waartegen we keer op keer botsen in dit complexe 

zorglandschap. Een regelmatige evaluatie, waarbij de verschillende betrokken partners gehoord 

worden, biedt ons de mogelijkheid om tijdig bij te sturen waar gewenst. 

  

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/64800135/diletti-procesbegeleider?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard


 

Uw medewerking en engagement betekent voor ons een grote meerwaarde. Bent u bereid 

om uw schouders mee onder dit ontwikkelingsgericht project te zetten? Mogen wij u dan 

ook hartelijk uitnodigen om de ingesloten nota en engagementsverklaring door te nemen, intern te 

bespreken en te onderschrijven?  

Graag ontvingen we uw reactie tegen 1 september 2022. 

 

Hopend op een positief antwoord, 

 

Met achting, 
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