Bestuursleden gezocht
Beste collega sociaal werker,
We zoeken nieuwe mensen om ons bestuur te versterken en te verjongen.
Het bestuur van de beroepsvereniging vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen voor de komende
maanden stuur ik je in bijlage mee. Zoals je kunt zien gaan die afwisselend door in Brussel (vlak aan
het zuidstation) en Waasmunster (centraal gelegen en vlot met de wagen bereikbaar).
Verder worden de concrete taken verdeeld over verschillende werkgroepen.
Elk bestuurslid neemt deel aan minstens 1 of 2 werkgroepen. Die afzonderlijke werkgroepen
vergaderen indien nodig meestal kort net voor of net na de geplande bestuursvergadering. Over het
algemeen wordt veel per mail gecommuniceerd.
Werkgroepen waaraan jij mogelijk kan deelnemen zijn; “opleidingen”,” studiedag”,” beleidsmatig
werk” en “website”.
Er wordt wel verwacht dat ieder actief meewerkt in de werkgroep. Het gaat niet alleen over
‘meedenken’, maar ook bvb meehelpen aan het organiseren van een studiedag of opleiding, … al
naargelang de werkgroep die je zelf kiest.
Hierbij vind je ook de statuten van de VZW waarin meer informatie over de werking. De statuten
worden binnenkort aangepast aan de nieuwe VZW wetgeving.
We hebben nu 15 vaste leden die deelnemen aan de vergaderingen, twee daarvan moeten dus
vervangen worden op korte termijn. Eventueel mogen het er zelfs een paar meer zijn (volgens de
statuten tot 20).
Dus, als jij het belang van onze beroepsvereniging onderschrijft en je wil actief meewerken met een
enthousiaste groep mensen aan de erkenning van het beroep van de sociaal werker (m.b.t.
patiëntgerelateerde activiteiten) in de ziekenhuizen, het verdedigen van de belangen en
vertegenwoordiging van sociaal werkers in ziekenhuizen naar de overheid en het brede middenveld,
de bewaking van de kwaliteit van ons beroep , het opvolgen van maatschappelijke ontwikkelingen,
het uitwisselen van beroepservaring en het organiseren van vormingsinitiatieven in het kader van
professionalisering aarzel dan niet om je (jullie) kandidatuur te stellen per mail bij
sabine.maene@telenet.be
We nemen dan asap contact met je op.
Vriendelijke groeten
Sabine Maene
Voorzitter BSWZ

