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Nieuwe raad van bestuur Zorgnet-Icuro verkozen 

  

 

   

Vandaag werd op de buitengewone algemene vergadering de interne verkiezingsprocedure 
afgerond met de benoeming van de nieuwe raad van bestuur, de voorzitter, en gedelegeerd 
bestuurder van Zorgnet-Icuro. De nieuwe raad van bestuur benoemde Dr. Etienne Wauters tot 
voorzitter en Margot Cloet als gedelegeerd bestuurder. 

Lees meer ... 

WZC Ocura Montenaken behaalt als eerste PREZO 

Woonzorg keurmerk  

  

 

   

Woonzorgcentrum Ocura in Montenaken heeft op 13 december 2017 als eerste Vlaamse 
organisatie het PREZO Woonzorg keurmerk in ontvangst genomen. Na een onafhankelijke audit 
door kwaliteitsinstituut Perspekt werd besloten het keurmerk voor excellente zorg en beleid toe te 
kennen. Ocura werkt naar tevredenheid met het kwaliteitssysteem PREZO Woonzorg dat in 
opdracht van Zorgnet-Icuro speciaal voor het Vlaamse zorglandschap is ontwikkeld. 

Lees meer ... 

Bijschaving akkoord rond bijklussen biedt geen soelaas voor 

kwetsbare mensen 
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Afgelopen week raakte de federale regering het eens over het onbelast bijklussen uit haar 
zomerakkoord. We stellen vast dat enkele beperkte aanpassingen werden aangebracht, en dan nog 
enkel aan de luiken verenigingswerk en activiteiten van burger tot burger, en helemaal niet aan het 
luik digitale platformen. De meest kwetsbare mensen betalen door deze maatregel twee keer de 
prijs. Ze zullen nog moeilijker aan de slag geraken, terwijl terzelfdertijd hun sociale bescherming 
verder uitgehold wordt. Dat zeggen 10 sociale organisaties, waaronder ook Zorgnet-Icuro. 

Lees meer ... 

Geïntegreerde zorg voor kwart van Belgische bevolking 

  

 

   

Over heel België starten binnenkort 14 projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. De 
selectie werd op 18 december goedgekeurd op het Verzekeringscomité van het Riziv. De bedoeling 
van de projecten is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen. 
Zorgverleners en -instellingen zullen beter samenwerken rond en met de patiënt, zodat die kan 
rekenen op betere zorg én een betere levenskwaliteit. De projecten zullen vier jaar lopen. 

Lees meer ... 

‘Ieder Talent Telt’ leidt mensen met migratieachtergrond naar 

de social profit 

  

 

   

Op dinsdag 19 december vindt er een social-profitsalon plaats in Vilvoorde. Mensen met een 
migratieachtergrond maken er kennis met werkgevers en opleidingsinstellingen. Die ontmoetingen 
leiden bij voorkeur naar een job in de social profit. De salons vinden heel 2018 plaats, elke maand in 
een andere Vlaamse stad. Ze kaderen in het ruimere ESF-project ‘Ieder Talent Telt’, een unieke 
samenwerking tussen VIVO, Verso, VDAB, de Vlaamse zorgambassadeur, Minderhedenforum, 
Agentschap Integratie en Inburgering en Vlaams Welzijnsverbond. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 

 

• Save the date(s): Dementia lecture series (20/2, Leuven) 

• Herstel als antwoord op euthanasie? (27/2, Leuven) 

• Vlaams Symposium Jongdementie (30/3, Antwerpen) 

 

Contact 

Zorgnet-Icuro Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
E post@zorgneticuro.be 
T 02 511 80 08 
F 02 513 52 69  

Deze nieuwsbrief opzeggen 

https://www.zorgneticuro.be/nieuws/bijschaving-akkoord-rond-bijklussen-biedt-geen-soelaas-voor-kwetsbare-mensen
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/geïntegreerde-zorg-voor-kwart-van-belgische-bevolking
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/ge%C3%AFntegreerde-zorg-voor-kwart-van-belgische-bevolking
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/‘ieder-talent-telt’-leidt-mensen-met-migratieachtergrond-naar-de-social-profit
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/‘ieder-talent-telt’-leidt-mensen-met-migratieachtergrond-naar-de-social-profit
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/%E2%80%98ieder-talent-telt%E2%80%99-leidt-mensen-met-migratieachtergrond-naar-de-social-profit
https://www.zorgneticuro.be/activiteiten/save-dates-dementia-lecture-series
https://www.zorgneticuro.be/activiteiten/herstel-als-antwoord-op-euthanasie
https://www.zorgneticuro.be/activiteiten/vlaams-symposium-jongdementie-0
https://www.zorgneticuro.be/%26#109;ailto:post@zorgneticuro.be
https://www.zorgneticuro.be/newsletter/confirm/remove/179e173ed33969t1923


 


