
De werkgeversorganisaties in de welzijns- en zorgsectoren, de Koning Boudewijnstichting 
en het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid 
organiseren drie studieavonden rond “goed bestuur” in de welzijns- en zorgsectoren. Werk 
jij al rond goed bestuur in je organisatie? Is er een goede mix aanwezig van competenties 
in je raad van bestuur? Is er een duidelijke taakafbakening tussen de raad van bestuur en 
de directie? Communiceert je organisatie open over haar bedrijfsstructuur? Worden stake-
holders betrokken bij het reilen en zeilen in je organisatie?

Programma

17.30 u.  Onthaal met een broodje
18.20 u. Welkom
18.30 u. Toelichting aanbevelingen goed bestuur
  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen
19.00 u. Panelgesprek “To be or not to be, een kwestie van goed bestuur”
  Gesprek met verschillende organisaties uit de welzijns- en zorgsectoren, 
  geleid door Marleen Denef, docent KU Leuven en advocaat (Curia)
20.00 u.  Presentatie Koning Boudewijnstichting en Verso “goedbestuur.be” 
  Concreet aan de slag gaan met het zelfevaluatie-instrument voor uw raad  
  van bestuur en directie
20.20 u. Onderschrijving van de aanbevelingen goed bestuur door de 
  werkgeversorganisaties
20.30 u.  Netwerkdrink

Wanneer?
Maandagavond 3 oktober 2016 in Brussel - Consciencegebouw Koning Albert II laan 15, 1210 
Brussel
Maandagavond 10 oktober 2016 in Hasselt - VAC Hasselt Kon. Astridlaan 50, 3500 Hasselt
Woensdagavond 26 oktober 2016 in Gent - VAC Gent Kon. Fabiolalaan, 9000 Gent

Voor wie?
Directies, bestuurders, leden van de algemene vergadering van welzijns- en zorgorganisa-
ties (vzw’s, NV’s, BVBA’s, openbare voorzieningen, enz…) en iedereen met een interesse voor 
goed bestuur in de welzijns- en zorgsectoren.

Praktisch
Deelnemen aan deze studieavonden is gratis. Inschrijven kan tot een week voor datum via 
de inschrijvingslink.

De gebouwen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en liggen op wandelafstand 
van de NMBS stations Brussel-Noord, Hasselt en Gent-Sint-Pieters. Er is geen parking voor-
zien.

Info: Isabelle Van Vreckem, isabelle.vanvreckem@wvg.vlaanderen.be, tel: 02 553 31 46

Een organisatie van: Federatie Vrije Beroepen, SOM, UnieKO, UNIZO, Verso, Vlaams Welzijns-
verbond, VLOZO, Voka, VVDG, Zorgnet-Icuro, de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse 
overheid

UITNODIGING “To be or not to be, 
een kwestie van goed bestuur”
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