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| Agenda veranderforum 11/12/2018
Onthaal vanaf 11u45
Waarvoor staan we als ELZ (missie, visie, waarden en gedrag)?
Wat willen we realiseren als ELZ (operationele doelstellingen en acties)?
Stappenplan voor samenstelling zorgraad
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Terugkoppeling werkgroep 'elkaar leren (er)kennen'
Feedback per cluster
Clusteroverleg m.b.t. het trefmoment
*** Nog een warme oproep om visitekaartjes mee te brengen ***

| Samenstelling zorgraad ELZ Scheldekracht
Er wordt aan de eerstelijnszones (ELZ) gevraagd om werk te maken van
zorgraden. Vanuit het veranderteam voor de ELZ Scheldekracht werd tijdens
de maand november werk gemaakt van een stappenplan voor de oprichting
van een zorgraad voor de ELZ Scheldekracht. Lees meer hierover.
Dit alles wordt op dinsdag 11/12/2018 afgetoetst bij het veranderforum.

Feedback, reflecties, ... mogen al vóór het veranderforum gemaild worden naar
info@elzscheldekracht.be

| Samenvatting denkoefening 'Waarvoor
staan we?'
Tijdens het vorig veranderforum werd uitvoerig stilgestaan bij de vraag
'Waarvoor staan we binnen ELZ Scheldekracht'. Het resultaat ervan kan u hier
terugvinden.

| Herinnering!
Vulde jij de korte bevraging al in rond het thema ‘elkaar leren (er)kennen’? Dit
kan nog tot 3 december via deze link!

| Vind ons op facebook!
ELZ Scheldekracht heeft nu ook een FB-pagina. Je vindt ons terug onder 'ELZ
Scheldekracht'.
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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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