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Formulier Kandidaatstelling Voorlopige Zorgraad ELZ BraViO  
 
Door het invullen van dit document stelt men zich kanditaat als lid van de Voorlopige Zorgraad van 

ELZ  BraViO. 

Vóór 2 mei 2019 terug te bezorgen aan het VeranderTeam ELZ BraViO via 

Christa.Roelants@zenneland.be . 

 

Ik stel mij kandidaat voor de voorlopige Zorgraad van ELZ BraViO 

 

Naam :  

Organisatie (indien van toepassing)/Beroepsgroep :  

Contactgegevens : 

Adres : 

Tel/GSM :  

Emailadres :  

 

Ik stel mij kandidaat als een vertegenwoordiging* vanuit de cluster (aanduiden wat past) 

  Openbare besturen (en Huizen van het Kind) 

  Zorg 

  Welzijn 

  Persoon met zorg- en ondersteuningsnood / mantelzorg 

 

Aanvullende informatie*:  

 

 

*duidt aan en specificeer of men al dan niet kandidaat is om één organisatie/beroepsgroep te 

vertegenwoordigen (in onderling overleg, èn met achterban) of meerdere 

organisaties/beroepsgroepen (en zo ja welke) ten behoeve van zulke 

organisaties/beroepsgroepen/subgroep. 

 

mailto:Christa.Roelants@zenneland.be
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Mijn motivatie voor deze kandidaatstellling : 

 

 

 

 

Mijn ervaring en expertise die ik binnen de voorlopige Zorgraad meebreng is: 

 

 

 

 

Mijn link met de regioafbakening van de ELZ BraViO is :  

 

 

 

 

 

 

Engagementverklaring (aanvinken indien akkoord) 

 Ik verklaar aan onderstaande profielvoorwaarden te voldoen en verklaar mij akkoord met 

onderstaand engagement  

 Partner zijn binnen eerstelijnszone BraViO 

 Een actieve werking of vertegenwoordiging van een werking binnen de grenzen van 
eerstelijnszone BraViO 

 Denken gericht naar de persoon met zorg- en ondersteuningsnoden 

 Flexibel en wendbaar zijn 

 Een actieve inbreng tonen tijdens de vergaderingen 

 Actieve bijdrage leveren tot het realiseren van de doelstellingen 

 Denken vanuit cluster, niet vanuit eigen organisatie of eigen beroepsgroep/subgroep 

 Verplichte vooroverleg èn terugkoppeling naar de achterban 

 Beleidsmatig denken 

 Deelname aan werkgroepen binnen de eigen cluster 

 Ondertekenen van een gedragscharter 

 Een vaste vertegenwoordiging vormen binnen de voorlopige Zorgraad in het kader van de 
continuïteit waarbij in uitzonderlijke situaties ook één vaste vervanger kan aangeduid 
worden mits uitgebreid onderling overleg tussen vaste vertegenwoordiger en vervanger. 

 Op basis van de ervaring binnen het veranderteam van ELZ BraViO dient men uit te gaan van 
een tijdsbesteding die minstens 1,5 dag per maand omvat. 
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 Ik stel mij tevens kandidaat m.b.t. het voorzitterschap van de voorlopige Zorgraad ELZ  BraViO, 
en verklaar daarvoor aan de profielvoorwaarden te voldoen: 
 

 Centraal aanspreekpunt voor overheid en stakeholders binnen ELZ BraViO 

 Gedragen door de voorlopige zorgraad en het Veranderforum van ELZ BraViO 

 Constructieve en oplossingsgerichte mentaliteit 

 Een voortrekkersrol opnemen om de doelstellingen van ELZ BraViO te realiseren 

 Voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de voorlopige Zorgraad ELZ BraViO 

 
 

 Ik schaar mij achter de basisprincipes (missie&visie & waarden, e.a.) van de ELZ BraViO  
 
 
 

 

DATUM :  …………………. 2019 

 

 

 

________________________________________ 

 Naam (in blokletters): 

& handtekening 


