
Kringbesturendag 

30 april 2016

Profilering van de kinekring in de 
zorgregio’s



Wat is profileren ? 
• is het realiseren van de gewenste uitstraling en zichtbaarheid ,  een eigen, 
karakteristiek gezicht of imago

Imago van de kinesitherapeut was (en is nog ???) 

Imago in het millenium ? 
1 mei 2002

7 maart 2007 8 september 2009 



Imago bij stakeholders anno 2016.



En in de toekomst ?



Lange termijn

Aktuele situatie

Lange termijn

zorg

zakelijk



Hoe profileren we ons in de 

zorgregio’s  van morgen ?

Profileren

Profileren vindt altijd plaats vanuit de strategische basis 

van positioneren en professionaliseren.

Positioneren

= proces waarbij leden van een 

beroepsgroep, op collectieve wijze, 

vooral gebruikmakend van hun 

competentie en kunde, trachten de 

hen toekomende sociale positie te 

verwerven of te verdedigen, met als 

doel de status van het beroep te 

vrijwaren en te verbeteren.

ProfessionaliserenProfessionaliseren



Profileren

PositionerenProfessionaliseren Positioneren

= dé actuele plaats van de kinesitherapie in de zorg-en 

welzijnssector vrijwaren (hoofdinkomen van alle 

kine’s!) 

- door onze identiteit en takenpakket in de zorgregio’s te 

verstevigen 

- door onderscheidend imago en reputatie tov andere 

zorgverleners aan te meten = zorg &  hulp verstrekken die 

voldoet aan de noden & wensen van patiënt /cliënt  én aan 

verwachtingen  van stakeholders (kwaliteit)-

Aanvullend nu al denken aan positionering buiten de zorg



Profileren
= laten zien WIE we zijn , WAT we kunnen en dat OVERAL zichtbaar 

maken 

- bij alle relevante actoren in het brede veld van stakeholders

- bij alle zorgactoren waarmee we (zullen moeten) samenwerken, en

- bij alle netwerk- en overlegstructuren waarbinnen we (zullen moeten) samenwerken

in alle geografisch opgebouwde zorglandschappen / regio’s

Profilering op micro, meso en macroniveau = een must !!!



Microniveau
=niveau van 

patiënt & praktijk

Mesoniveau:

= niveau  van 

ondersteuning 

proces coordinatie

& organisatie

Macroniveau:

= beleid, wet/regelgeving

Onderwijs, kenniscentra

multidisciplinaire 

samenwerking 

+ overleg 

rond 

dezelfde Pt

2. ZORG1. GEZONDHEID

& PREVENTIE

3. WELZIJNZORG

0e lijn

1e

lijn

2e lijn

3e lijn

HAKringen     Kinekringen        Apothekersvereniging     Verpleegkundige organisaties 

om de multidisciplinaire samenwerking mogelijk te maken is 

structurele samenwerking met andere organisaties nodig

SEL      LMN      LOGO     Netwerken Palliatieve Zorg  



http://www.vlaamsesels.be/

http://www.palliatief.be/template.asp?f=index.htm

http://www.vlaamselogos.be/

http://www.zorgtraject.be/NL/index.asp



Netwerken 

Palliatieve 

Zorg  

SEL

LMN

LOGO

9u00 - 10u00 (2) uw eerste opdracht in namiddag: 

Profileringsmogelijkheden 

bij deze organisaties bepalen  
(1) presentatie van de 4 organisaties



10u30 – 11u00: 
boottocht met toeristische uitleg



11u00 - 11u45: 

Wandeling door Brugse straatjes en pleintjes met middeleeuwse historiek, met 

hints voor profileringsopportuniteiten op 3 niveaus= 2e opdracht in namiddagsessie









11u45 – 12u15: receptie met Schepen van Gezondheid Brugge met groepsfoto 

voor lokale pers 

12u15 - 13u30: lunch in de brouwerszaal



http://www.vlaamsesels.be/

http://www.palliatief.be/template.asp?f=index.htm

http://www.vlaamselogos.be/

http://www.zorgtraject.be/NL/index.asp

JEAN


