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| Terugblik veranderforum 04/10/2018
Op 04/10/2018 mochten we jullie opnieuw talrijk verwelkomen, deze keer te
Heusden.
Het werd wederom een gevulde en boeiende bijeenkomst. Het verslag van
deze bijeenkomst staat intussen online en kan hier teruggevonden worden.
Je vindt er ook onmiddellijk de gebruikte powerpoint terug alsook de
resultaten van de bevraging die door de aanwezigen werd ingevuld (waarvoor
dank!).

| Volgend veranderforum op 11/12/2018

https://mailchi.mp/6c7dc54d3c3c/elz-scheldekracht-nieuwsflash-3?e=[UNIQID][13/01/2019 22:21:01]

RSS

ELZ Scheldekracht - nieuwsflash 3

| Werkgroep elkaar leren (er)kennen
Aan de slag!
Er werden 5 kernthema's voor de ELZ Scheldekracht gedefinieerd. Het
veranderforum besliste voor de zomer om prioritair in te zetten op het
thema ‘ELKAAR LEREN (ER)KENNEN’ en binnen dit thema met een concreet
project aan de slag te gaan.

Om te bepalen wat zinvolle acties zouden zijn wenst de werkgroep te
vertrekken vanuit de verwachtingen van de diverse actoren, en daarom een
BEKNOPTE DIGITALE BEVRAGING te organiseren bij alle betrokkenen.

Gelieve deze bevraging, die slechts 5 minuutjes van uw tijd in beslag
neemt, massaal in te vullen en te verspreiden binnen uw netwerk, om een
zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat leeft binnen dit thema op
het terrein! Dit is mogelijk tot 3 december.
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Per partner voorzien we een feedbackrapport tegen het veranderforum van
11/12, dat weergeeft hoe andere actoren naar uw discipline/organisatie
kijken en welke vragen zij eventueel nog hebben. Daarnaast zullen de
resultaten ook de basis vormen van het trefmoment (juni 2019). Bij deze
dus een warme oproep om de bevraging in te vullen want hoe meer
antwoorden hoe uitgebreider de rapportage en hoe zinvoller het
trefmoment!

| Nieuwsflash ELZ Scheldekracht
Zoals reeds gemeld zal alle communicatie van ELZ Scheldekracht via dit
kanaal verlopen. Het is dan ook van belang dat zoveel mogelijk actoren zich
inschrijven op deze nieuwsbrief. Dit kan via deze link.

Tot slot willen wij jullie ook attenderen op de nieuwsbrief van het Agentschap
Zorg en Gezondheid in verband met de reorganisatie van de eerstelijn.
Inschrijven op deze nieuwsbrief kan via de site van Zorg en Gezondheid.

Dit is een officiële nieuwsflash 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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