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| ELZ Scheldekracht

De eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht is een bundeling van krachten van
diverse zorg- en welzijnsactoren binnen de gemeenten Wachtebeke, Lochristi,
Destelbergen, Melle, Merelbeke, Laarne, Wetteren en Wichelen

| Wie is wie?

De ELZ Scheldekracht is intussen goed uit de startblokken geschoten, toch
nemen we graag nog even de tijd om de verschillende actoren aan u voor te
stellen.
Dat het over veranderen gaat, is duidelijk maar wat doet het veranderteam nu
eigenlijk en wat het veranderforum? Het veranderforum is het
beslissingsorgaan van de eerstelijnszone. Er wordt feedback gegeven op
voorstellen van het veranderteam. Het forum bepaalt de inhoudelijke koers van
de zone.
Het veranderteam is een kleine groep van 14 mensen die overtuigd zijn van de
noodzaak tot verandering. Zij nemen de concrete uitwerking van het
veranderforum voor hun rekening. De samenstelling van het veranderteam kan
je in de presentatie van het veranderforum op 12/06/2018 terugvinden.
Ad hoc kunnen ook werkgroepen worden ingericht, waar iedereen kan aan
deelnemen.

| Website en email ELZ Scheldekracht

Communicatie vanuit de ELZ Scheldekracht zal vanaf nu via
info@elzscheldekracht.be verlopen. Alle vragen, opmerkingen, … kunnen
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vanaf nu ook aan dit emailadres gericht worden.
Ook komt er een eigen website. Hiervoor kan je surfen naar
www.elzscheldekracht.be. Daarop kan je alle verslaggeving en andere info
terug vinden (momenteel kom je nog even uit op een tijdelijke pagina).

| Veranderforum 12/06/2018

Op 12/06/2018 waren we te gast in Wichelen om verder na te denken over de
visie ontwikkeling van onze zone. Het was een zeer boeiende bijeenkomst. Er
werd beslist om binnen een werkgroep verder te gaan met het thema 'Elkaar
leren (er)kennen'.
Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst kunnen hier
teruggevonden worden.

| SAVE THE DATE |
Het volgend veranderforum gaat door op

04/10/2018 van 12u-14u
Inschrijven kan al via info@elzscheldekracht.be

| Studienamiddag 08/11/2018

Op 08/11 wordt een studiemiddag georganiseerd rond integraal werken op de
eerste lijn. Wie interesse heeft, kan hier meer info vinden.
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Dit is een officiële nieuwsbrief van ELZ Scheldekracht.
U ontvangt deze mail omdat we denken dat u of mensen uit uw organisatie graag op de hoogte willen
blijven van de reorganisatie van de eerstelijn. U kan zich eenvoudig uitschrijven als u deze berichten niet
meer wil ontvangen.
voorkeur aanpassen | uitschrijven
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