
Vacature: lid van de (Voorlopige) Zorgraad 

Eerstelijnszone Pallieterland is op zoek naar mensen die haar voorlopige Zorgraad 

komen versterken. Deze eerstelijnszone omvat vijf gemeenten (Berlaar, Duffel, Lier, 

Nijlen en Ranst) en wil verbindend werken naar alle lokale partners die zorgen voor 

personen met een zorg- en/of ondersteuningsnood en/of -vraag. 

In elke ‘cluster’ is er nog minstens een zetel vrij. De vier clusters zijn:  

1) Gezondheidszorg, 

2) Welzijnszorg,  

3) Lokale besturen en Huizen van het Kind, 

4) De personen met een zorg- en/of ondersteuningsnood en/of vraag en hun 

mantelzorgers.  

Ook voor partners die niet tot de bovenstaande clusters behoren is het mogelijk om 

zich kandidaat te stellen voor de voorlopige Zorgraad (optionele partners). 

De invulling van de functie start zodra de voorlopige Zorgraad is goedgekeurd. 

 

Wat verwacht eerstelijnszone Pallieterland van u? 

- Relevante ervaring hebben in de eerstelijnszorg en/of welzijn; 

- Zich kunnen scharen achter de visie zoals te vinden op 

https://www.eerstelijnszone.be/visietekst-pallieterland; 

- Complementair zijn aan de andere leden van de voorlopige Zorgraad: samen 

dient er voldoende expertise in huis te zijn inzake vergaderen, managen, en 

innoveren in zorg en welzijn; 

- Persoonlijke vaardigheden zoals communiceren, netwerken, motiveren; 

- Door de eigen (beroeps-)groep ervaren worden als een trekker, waardoor u 

minstens door uw eigen organisatie en liefst door heel uw cluster aanvaard 

kan worden als ‘ambassadeur’ van de eerstelijnszone; 

- 4 tot 8 uur per maand kunnen vrij houden; 

- Maandelijks vergaderen (behalve in juli en augustus), afwisselend op een 

namiddag en een avond, doorgaans op een dinsdag; 

- Werkgroepen trekken naargelang uw interesse i.s.m. het bredere werkveld in 

de eerstelijnszone; 

- U aan het huishoudelijk reglement houden, dat de voorlopige Zorgraad zal 

opstellen.  

 

 

 

https://www.eerstelijnszone.be/visietekst-pallieterland


 

Wat zijn de voordelen? 

- U kan mee werken aan een verbindend project waarvan zowel de Vlaamse 

overheid als een lokale, grote, diverse groep mensen wil dat het de personen 

met zorg- en ondersteuningsnoden ten goede komt; 

- U krijgt een vergoeding, minstens voor elke maandelijkse vergadering. 

Hoe zich kandidaat stellen? 

- Een motivatiebrief opstellen waarin u vertelt over uw achtergrond en 

motivatie om in de voorlopige Zorgraad te zetelen. Gelieve te vermelden of u 

ook interesse heeft in het voorzitterschap. 

- Ten laatste op 20 mei 2019 deze brief mailen aan: 

carmen@elzpallieterland.be   

- Aanwezig zijn op het Veranderforum van 11 juni 2019 (20u-22u) 

 

Vragen en twijfels rond kandidatuurstelling? 

Twijfelt u tot welke cluster u behoort? Of heeft u nood aan algemene informatie over 

de voorlopige Zorgraad? Dan vindt u hier de officiële informatie hierover. 

U kan zich ook steeds wenden tot carmen@elzpallieterland.be voor meer uitleg rond 

de voorlopige Zorgraad. 

 

Verder verloop 

Op het Veranderforum op de avond van 11 juni 2019 zal, naast een eerste aanzet tot 

het beleidsplan, de grootste focus gelegd worden op het samenstellen van de 

voorlopige Zorgraad. Per cluster zullen de kandidaturen besproken worden. Het is 

immers de cluster die de kandidaten voordraagt.  

Ook zal besproken worden hoe de organisaties die uiteindelijk niet rechtstreeks in de 

voorlopige Zorgraad vertegenwoordigd worden, toch verbonden kunnen worden 

met dit belangrijke orgaan binnen de eerstelijnszone. 

Op het einde van dit Veranderforum zal gestemd worden over de kandidaturen. 

Bij moeilijkheden om tot een besluit te komen, zal het huidig Veranderteam het 

initiatief nemen om op een later moment knopen door te hakken, na overleg met de 

betrokkenen en zal het resultaat van deze besprekingen ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan het eerstvolgende Veranderforum.   

Vorderingen zullen tijdig gecommuniceerd worden. Geïnteresseerden in onze 

nieuwsbrief kunnen zich steeds inschrijven via dit webformulier. 

mailto:carmen@elzpallieterland.be
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen%20voorlopige%20zorgraden.pdf
mailto:carmen@elzpallieterland.be
https://eerstelijnszone.us7.list-manage.com/subscribe?u=d3507c892a2ede91e877a77d8&id=b97877f3b9


U kan ook steeds terecht op www.elzpallieterland.be voor meer info.  

 

http://www.elzpallieterland.be/

