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Ludwien de Brabander
Kandidaat bestuurslid DGO
Huidige functie
 Diëtist bij Laverhof, Schijndel / Heeswijk Dinther / Uden
 Geriatrische revalidatie, langdurige zorg somatiek en
psychogeriatrie en 1e lijns zorg geriatrie
 Werkzaam als diëtist sinds 1988
 Sinds 1997 Voorzitter Regio-overleg DGO ’s
Hertogenbosch e.o

PROFIEL
Volgens een TED-lezing van Susan Cain uit maart 2012 zijn introverte
mensen erg creatief en proactief, als je hen de ruimte laat.
Hierin herken ik mezelf. Ik wik en weeg, bekijk voors- en tegens, maar
als het er op aan komt loop ik niet weg voor verantwoordelijkheid en
kan een voortrekkersrol op mijn nemen.
Ik ben rechtlijnig. Afspraak is afspraak en het lukt voor 95% om ook
mezelf hieraan te houden. Als het nodig is heb ik er geen moeite mee
een uurtje langer te blijven, tenzij ik daarmee in de problemen kom met
andere afspraken.
Binnen het bestuur van DGO voel ik me het meest op mijn gemak in
een rol op de achtergrond. Ik voel me prettig bij een duidelijke
verantwoordelijkheden en taken. Ik denk mee, ik werk mee, ik ga
vervelende klusjes niet uit de weg, maar zal zelden het hoogste woord
voeren.
Mijn humor is niet voor iedereen herkenbaar, maar als je me kent kan
dat echt wel een klik geven. Dan heb je een vriend voor het leven.
MOTIVATIE
Ik denk dat ik met mijn persoonlijkheid en werkervaring een aanvulling
kan zijn aan het divers clubje mensen dat nu het bestuur vormt. Ieder
zijn eigen kwaliteiten, vaardigheden en deskundigheden waardoor het
DGO bestuur een afspiegeling is van onze als achterban.
Ik vind het belangrijk dat het DGO bestuur leden heeft uit diverse
regio’s van het land. Veel aandachtsgebieden zijn hetzelfde, maar er
zijn ook regionale verschillen.

Ik ga ervan uit dat ik door deze nieuwe uitdaging weer een stukje
persoonlijk groei doormaak. Dat maakt het leven mooi en interessant.
HOBBY’s
Ik kijk graag TV, maak video-filmpjes en zorg voor titels en muziek,
schrijf verhalen, hou van koken en ben graag tante voor mijn nichtjes
PRIVÉ
Ik heb al meer dan 25 jaar een LAT- relatie met Marius. Ik heb geen
kinderen en ben een aantal jaren mantelzorger geweest voor mijn
ouders, die helaas een aantal jaren geleden overleden zijn.
Hierdoor heb ik wel weer wat meer vrije tijd voor DGO

