
 
 

 
 
Word jij de nieuwe voorzitter van Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee vzw?  
 

Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee te Mechelen, lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra, is een 

eerstelijnszorgcentrum waar zorg- en hulpverleners in interdisciplinair teamverband kwalitatieve 

eerstelijnsgezondheidszorg bieden.  

Ons centrum telt nu ongeveer 2.500 ingeschreven patiënten, die qua leeftijd, origine en sociale achtergrond 

een boeiende mix zijn. Iedereen binnen ons werkingsgebied is welkom. We werken volgens het forfaitair 

betalingssysteem en willen voor onze patiënten naast culturele en sociale drempels, ook financiële drempels 

zo laag mogelijk houden. Naast het curatieve leggen we sterk de nadruk op ziektepreventie, 

gezondheidspromotie en brede ondersteuning. In totaal dragen 24 enthousiaste medewerkers hun steentje bij 

aan deze organisatie.  

Wel en Wee is momenteel gevestigd op de Wollemarkt in Mechelen, maar is bezig met de voorbereidingen om 

binnen enkele jaren te verhuizen naar een nieuwbouw. Hiermee zal ook een verdere groei van het 

patiëntenbestand en het personeelsaantal gepaard gaan.  

We zijn op zoek naar een voorzitter voor de vzw (vrijwilliger) om leiding te geven aan onze organisatie, aan het 

Bestuur en aan de Algemene Vergadering (AV).  

Functieomschrijving 
• Als voorzitter leid je de vergaderingen van het Bestuur en de AV. 

• Samen met de algemeen coördinator en het Bestuur teken je het strategisch beleid van de organisatie 

uit. Je gaat aan de slag met de uitdagingen waar het centrum (en de sector) voor staat (o.a. 

nieuwbouwproject, huisartsentekort, …). 

• Je ziet erop toe dat de voorbereiding, de beraadslaging en de goedkeuring van de besluiten van het 

Bestuur en de AV en de uitvoering ervan correct verlopen.  

• Je creëert een klimaat van vertrouwen en samenwerking binnen het Bestuur en de organisatie.  

• Je bent de ambassadeur van ons wijkgezondheidscentrum en vertegenwoordigt mee Wel en Wee 

naar buitenuit (samen met de algemeen coördinator). 

• Je bent sparring partner en klankbord voor de algemeen coördinator.  

Verwachtingen 
• Je onderschrijft de visie van de wijkgezondheidscentra (zie www.vwgc.be en www.wgcwelenwee.be) 

en staat achter het concept van laagdrempelige en toegankelijke multidisciplinaire 

eerstelijnsgezondheidszorg. 

• Je neemt een verbindende rol op binnen de organisatie, met bijzondere aandacht voor de 

betrokkenheid en participatie van de werknemers.  

• Je bent sociaal maatschappelijke betrokken en ziet en zoekt kansen en uitdagingen voor het 

wijkgezondheidscentrum.  

• Je kan je engageren voor een mandaat van minstens 4 jaar.  

• Je hebt voldoende tijd beschikbaar om deel te nemen aan de Bestuursvergaderingen en de AV (8-tal 

per jaar + telkens voorbereidend overlegmoment) en je bent beschikbaar voor regelmatig overleg met 

de algemeen coördinator en/of andere medewerkers.  

• Je hebt geen belangen die onverzoenbaar zijn met de belangen van ons centrum.  

http://www.vwgc.be/
http://www.wgcwelenwee.be/

