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STATUTAIRE HERSAMENSTELLING BESTUURSORGAAN ELZ DRUIVENSTREEK1 

 

1. Belangrijke data 

 
20/2/2023 Uiterlijke datum voor het indienen van kandidaturen (bij voorkeur vroeger) 

27/2 tot 5/3/2023  Kandidatenoverleg per cluster 

 Het kandidatenoverleg vindt plaats in de nieuwe lokalen van de ELZ in Nossegem, 

 Mechelsesteenweg 651/00G: 

• Cluster Gezondheidszorg op dinsdag 28/2 om 19 uur. Broodjes worden 

voorzien. 

• Cluster Lokale Besturen woensdag 1/3 om 15 uur. Versnapering wordt voorzien. 

• Cluster Welzijn donderdag 2/3 om 12 uur.  Broodjes worden voorzien. 

• Cluster PZON donderdag 2/3 om 15 uur . Versnapering wordt voorzien. 

9/3/2023  Algemene Vergadering ELZ Druivenstreek: bekrachtiging en aanstelling 

 

2. Procedure 

 
• Kandidaturen worden ingezonden ter attentie van marleen@elzdruivenstreek.be. 

 

• 0p het kandidatenoverleg kiezen alle kandidaten samen de meest geschikte samenstelling van 

bestuurders voor hun respectievelijke cluster. 

 

• Per cluster zijn er bij voorkeur meer kandidaten dan dat er zitjes zijn.  

De definitieve groep bestuurders per cluster dient immers een pluralistische, representatieve 

vertegenwoordiging te zijn van de achterban.  

In ELZ Druivenstreek gelden volgende algemene principes en gebruiken binnen de clusters: 

 

➢ Cluster Gezondheidszorg (6 bestuurders): bij voorkeur minstens één kandidaat per 

beroepsgroep.  

Per beroepsgroep mogen er meerdere kandidaten zijn, maar er is maximaal één zitje per 

beroepsgroep (niet elke beroepsgroep kan een zitje hebben).  

De beroepsgroepen van de cluster zorg zijn apothekers, diëtisten, ergotherapeuten, huisartsen, 

kinesitherapeuten, klinisch psychologen en vertegenwoordigers van de psychologische functie 

in de eerste lijn, podologen, tandartsen, thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen.  

 

  

 
1 Voor verdere informatie klik over het bestuursorgaan klik  hier 

mailto:marleen@elzdruivenstreek.be
https://www.eerstelijnszone.be/druivenstreekbestuursorgaan
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➢ Cluster Lokaal Bestuur (6 bestuurders): bij voorkeur 2 of 3 kandidaten per gemeente. Er is één 

zitje per gemeente. Het geheel van bestuurders dient de diversiteit aan gemeentelijke actoren 

te weerspiegel en omvat profielen die in de diverse organisaties van een lokaal bestuur actief 

zijn zoals mandatarissen, (beleids)medewerkers, vrijwilligers, ….  van de gemeente, Huizen van 

het Kind, OCMW … 

 

➢ Cluster Welzijn (6 bestuurders):  vertegenwoordigers van de organisaties betrokken bij welzijn 

in onze zone zoals CAW, WZC, diensten voor kortverblijf en dagopvang van ouderen, diensten 

thuiszorg en aanvullende gezinszorg, diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten, 

gemeentelijke sociale dienst en thuiszorg, lokale dienstencentra. 

 

➢ Cluster PZON (3 bestuurders): vertegenwoordigers vanuit patiëntenorganisaties, 

ervaringsdeskundigen en mantelzorgverenigingen.  

 

 

• Het geheel van de geselecteerde kandidaten wordt per cluster voorgedragen aan de Algemene 

Vergadering (AV). 

 

• De AV aanvaardt of verwerpt het geheel van voorgestelde bestuurders. Er wordt niet per kandidaat 

gestemd.  
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Formulier Kandidaatstelling bestuurder ELZ Druivenstreek 

 
Vóór 20/02/2023 terug te bezorgen aan het bestuursorgaan ELZ Druivenstreek via 

marleen@elzdruivenstreek.be  

 

Ik stel mij kandidaat als bestuurder van ELZ Druivenstreek 

 

Naam: 

Organisatie (indien van toepassing):  

Beroep: 

Adres: 

Tel/GSM:  

Emailadres:  

 

Ik stel mij kandidaat als bestuurder voor de cluster (duid aan) 

Oplijsting van de toegelaten partners per cluster vind je hier of op pg.1 van dit document 

  Lokale besturen  

  Gezondheidszorg 

  Welzijn 

  Persoon met zorg- en ondersteuningsnood / mantelzorg 

 

Specifieer welke organisatie(s)/beroepsgroep(en) je vertegenwoordigt: 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________  

Motiveer hoe je kandidatuur gedragen wordt door je achterban: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

mailto:marleen@elzdruivenstreek.be
https://www.eerstelijnszone.be/druivenstreekbestuursorgaan
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Motiveer je  kandidaatstelling en verbondenheid met ELZ Druivenstreek. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

Verduidelijk welke  ervaring en expertise je meebrengt naar het bestuursorgaan van ELZ Druivenstreek.2 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

Van welke netwerken/werkgroepen/overlegorganen/verenigingen maakt je deel uit? Specifieer welke 

partners worden samengebracht.  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 
2 Ook heel wat niet beroepsgerelateerde competenties zijn van belang voor het samenstellen van een goede bestuursploeg. Zeer 
gegeerd zijn kennis van wetgeving (vzw, zorg en welzijn, organisaties lokaal bestuur, GDPR …), een passie voor cijfers (boekhouding, 
omgevingsanalyse, populatiemanagement …), een vlotte netwerker, een onderlegde ICT feeling, ervaring in beleidsfuncties, een 
warme HR-manager, communicatiestrategieën en vergaderdeskundige  …  
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Als mijn kandidatuur weerhouden wordt, stel ik mij kandidaat om volgende engagementen op te nemen:  

 

  Dagelijks bestuur (omcirkel welke rol:  voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris )  

  Trekker breed Clusteroverleg 

  Werkgroep communicatie 

  Actiegerichte werkgroepen (bv. ontmoetingsdag, mantelzorg, GBO, …) 

  Andere:  

 

ENGAGEMENTSVERKLARING  

Ik voldoe aan onderstaande profielvoorwaarden  
 

Profiel van de kandidaat 

• Ik voel mij nauw betrokken bij Eerstelijnszone Druivenstreek. 

• Ik kijk vanuit verschillende invalshoeken naar de burger en hebt een brede kijk op zorg en welzijn. 

• Ik ben flexibel, wendbaar en denk in oplossingen. 

• Ik stel de burger met een potentiële zorg- en ondersteuningsnood centraal.  

• Ik en werkzaam in / heb een praktijk in ELZ Druivenstreek of ik heb nog een sterke voeling ermee. 

• Ik heb oog voor de specifieke kenmerken van onze context en inwoners. 

• Ik denk discipline-overschrijdend en bent in staat om de belangen van mijn beroepsgroep of functie te 
overstijgen waardoor ik linken kan leggen met andere levensdomeinen. 

• Motiverende vaardigheden en/of bestuurs- of beleidsmatige ervaring zijn een pluspunt. 
 

 
Ik onderschrijf onderstaand engagement 
 

Engagement van de kandidaat 
 

• Ik ben bereid om de nodige tijd vrij te maken (geschat op 2 dagen per maand). 

• Ik ben het aanspreekpunt voor mijn cluster en zorg voor een goede communicatiedoorstroming. 

• Ik neem de rol van actieve netwerker op binnen de eerstelijnszone, binnen mijn cluster én binnen het 
bestuursorgaan. 

• Ik lever een actieve bijdrage tijdens vergaderingen en tot het realiseren van de doelstellingen. 

• Ik ben bereid een langdurig engagement (minstens 2 jaar) aan te gaan zodat continuïteit in het 
bestuursorgaan gegarandeerd kan worden. De duur van het engagement en de concrete modaliteiten 
worden door het voorlopige bestuursorgaan later zelf vastgelegd.  

• Ik ben bereid om deel te nemen aan werkgroepen die opgericht worden om de opdrachten van het 
bestuursorgaan te realiseren.  
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Meerwaarde voor de kandidaat 
 

• Je kan meedenken op beleidsniveau in de zone en prioriteiten bepalen bij acties. 

• Je mag samenwerken in een hecht team rond belangrijke zorg- en welzijnsthema's. 

• Je bouwt een actief professioneel netwerk uit. 

• Je ontdekt de personen achter het lokale zorg- en welzijnsaanbod en de dienstverlening van de lokale 
besturen en partnerorganisaties. 

• Je bent als eerste op de hoogte van nieuwe initiatieven in en voor onze regio. 

• Je ontdekt samenwerkmogelijkheden en kennisdeling binnen en buiten onze regio. 

• Je krijgt zicht op relevante projectoproepen vanuit overheden, VIVEL, KBS, … 

• Je bent in de mogelijkheid om een zitpenning te ontvangen (75 euro per bestuursoverleg). 

• Je ontvangt eeuwige dankbaarheid. 

 

 

 

Datum :       Handtekening:  


