Functieomschrijving van de Provinciaal VVOVAZ – coördinator
1. Coördineert de provinciale werking in functie van het beleid en de visie van VVOVAZ
2. Heeft onderstaande algemene en organisatorische taken:
a. Organiseert en zit de provinciale vergadering voor. Concreet gezien wordt de
provinciale vergadering minstens drie keer per jaar bijeen geroepen
b. Draagt zorg voor een samenhangend team, voor de verwelkoming, de opvang
en de introductie van de nieuwe leden.
c. Draagt de eindverantwoordelijkheid voor de agenda -opmaak, de communicatie, de
administratieve en logistieke opvolging
d. Zorgt voor de organisatie van de intervisiemomenten dit in samenspraak met de
provinciale intervisor
e. Zorgt naar de leden toe voor de vertaling van de beslissingen genomen door het
VVOVAZ-bestuur
f. Doet voorstellen, in overleg met de leden, voor de opmaak van de VVOVAZ
jaarplanning
g. Werkt beleidsondersteunend naar het VVOVAZ bestuur toe
h. Neemt geen rechtstreekse initiatieven naar de Overheden of naar Commissies.
i. Draagt de eindverantwoordelijkheid van de provinciale werking teneinde de kwaliteit
te garanderen
3. Verzorgt de interne communicatie:
a.
b.
c.
d.

Vertegenwoordigt de provincie op de Algemene Vergadering van VVOVAZ
Zorgt voor de rapportering vanuit de provinciale vergadering
Neemt deel aan de VVOVAZ bestuursvergadering, dit op uitnodiging
Zorgt voor een open, constructieve relatie met het VVOVAZ-bestuur, door een vlotte
samenwerking en door het aftoetsen van voorstellen van provinciale initiatieven bij
het VVOVAZ-bestuur

4. Draagt vanuit de provincie bij tot de verdere uitbouw van de VVOVAZ website, conform de
hierin toegekende rechten
5. Vereiste bekwaamheden:
a. Minimale ervaring van 1 jaar bemiddeling in de gezondheidszorg
b. Kennis en opleiding: heeft een basis-attest bemiddeling of is bereid dit attest binnen
het jaar te behalen
c. Generieke competenties: participatief meedenken ter bevordering van de uitbouw
van de VVOVAZ vereniging door advies, voorstellen aan het VVOVAZ –bestuur

6. Verkiezing van de provinciaal coördinator en bepaling van de duur van zijn/haar engagement
a. De verkiezing van de provinciaal coördinator hangt samen met de VVOVAZ
bestuursverkiezingen
b. Het mandaat wordt toegekend voor de duur van drie jaar en wordt na verloop van
deze periode terug ter beschikking gesteld
c. Bij afwezigheid voor een periode van meer dan drie maand wordt een provinciaal
coördinator ad interim aangeduid
d. De functie van provinciaal coördinator is niet cumuleerbaar noch met de functie van
provinciaal intervisor, noch met deze van VVOVAZ bestuurslid
e. Wanneer het mandaat wordt opgeheven, wordt bij het eerstvolgend provinciaal
overleg een nieuwe kandidaat verkozen

versie juni 2013 - na bestuursvergadering + provinciale coördinatoren van 21-06-2013

