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Veranderforum
Het veranderforum telt 149 leden, maar voor dit veranderforum werden in totaal 591 personen
uitgenodigd.
In totaal waren er 68 aanwezigen, veranderteam, ondersteuningsteam en zorgraad inclusief.
8 personen waren niet ingeschreven, maar wel aanwezig.
11 personen waren niet aanwezig, maar wel ingeschreven.

1. Verwelkoming, agenda
>

Inge verwelkomt iedereen en stelt de agenda voor, dia 1 en 2.

2. Tijdlijn ELZ Kemp en Duin
>

Door Jolie, dia 3 tem 6.

3. Voorstellen kandidaten zorgraad en stemming
>
>

Dia 7 tem 20.
Tine herhaalt de spelregels en richtlijnen met betrekking tot de samenstelling van de (voorlopige)
zorgraad.
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Michel Bortels, lid van het veranderteam, stelt de kandidaten van de cluster LOKALE BESTUREN
voor en licht toe hoe er tot deze afvaardiging werd gekomen:
− Jacques Leten (Bree)
− Kim Meyers (As)
− Mario Winters (Oudsbergen)
− Ria Grondelaers (Genk)
− Rozette Reyskens (Zutendaal)
− Liesbeth Niewets (welzijnsregio)
Tine vraagt of er iemand niet akkoord is met de afvaardiging van deze cluster? Iedereen is
akkoord met deze afvaardiging.
Kaat Ieven, lid van het veranderteam, stelt de kandidaten van de cluster GEZONDHEIDSZORG
voor en licht toe hoe er tot deze afvaardiging werd gekomen:
− Katelijne Michielsen (psycholoog)
− Ben Janssen (apotheker)
− Jos Hoffbauer (tandarts)
− Ilse Maes (ergotherapeute)
− Kaat Ieven (huisarts)
− Rebecca Peeters (verpleegkundige)
Tine vraagt of er iemand niet akkoord is met de afvaardiging van deze cluster? Iedereen is
akkoord met deze afvaardiging.
Johan Neijens, lid van het veranderteam, stelt de kandidaten van de cluster WELZIJN voor en
licht toe hoe er tot deze afvaardiging werd gekomen:
− Jos Aben (WZC)
− Johan Neijens (CAW)
− Janna Lange (DGAT)
− Anne-Cathérine Poelmans (Mutualiteit DMW)
− Liesbet Gabriels (LDC)
Tine vraagt of er iemand niet akkoord is met de afvaardiging van deze cluster? Iedereen is
akkoord met deze afvaardiging.
Guido Brouwers en Charlotte Cleuren, beiden lid van het veranderteam, stellen de kandidaten
van de cluster PZON voor en lichten toe hoe er tot deze afvaardiging werd gekomen:
− Paul Vanlimbergen (MS-Liga)
− Guido Brouwers (mantelzorg)
− Charlotte Cleuren (ZOPP)
Tine vraagt of er iemand niet akkoord is met de afvaardiging van deze cluster? Iedereen is
akkoord met deze afvaardiging.

>

Tine geeft aan dat de OPTIONELE KANDIDATEN (max. 4) in een latere fase door de voorlopige
zorgraad worden toegevoegd op basis van competenties/expertise. Goedkeuring volgt tijdens
het volgende veranderforum.

>

Ivm het voorzitterschap van de (voorlopige) zorgraad is er één kandidaat, Kaat Ieven,
voorgedragen door de cluster gezondheidszorg. Tine vraagt of er iemand niet akkoord is met
Kaat Ieven als voorzitter van de (voorlopige) zorgraad. Iedereen is akkoord met dit
voorzitterschap.
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>

De voorlopige zorgraad is hiermee gevormd en kan van start gaan. Proficiat, ook aan de
voorzitter van de voorlopige zorgraad!

4. Verdere planning
>

Marleen Dethier, transitiecoach, zou dit deel van de presentatie toelichten, dia 21 tem 27.
Marleen heeft zich echter moeten verontschuldigen, dus Tine en Jolie nemen dit deel over.

5. Netwerkmoment
>

De voorzitter, Kaat Ieven, sluit de avond af en nodigt iedereen uit voor een drankje.

In bijlage:
- Pdf: Presentatie veranderforum 24/9
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