
 

 

Goedkeuring Vlaams sociaal akkoord - What 

Matters to You - ... 

dinsdag 5 juni 2018 - 16:13  

 

 

 

 

6 juni: What Matters To You?  

Op 6 juni nemen we voor de tweede keer deel aan de 
internationale What Matters To You-dag. Verschillende 
voorzieningen hebben al zo'n 125 acties geregistreerd. Op 5 
juni, tussen 20u30 en 21u30, kan je meedoen met een 
tweetsessie over What Matters To You.  
  
Lees meer. 

 

 

 

Zorgnet-Icuro keurt Vlaams sociaal 
akkoord goed 

Eind vorige week kwamen de sociale partners tot een 
consensus over een ontwerp van sociaal akkoord (VIA 5) voor 
de periode 2018-2020 voor de Vlaamse sectoren in zorg en 
welzijn. Zorgnet-Icuro is bijzonder tevreden dat de sociale 
partners een lange onderhandelingsperiode kunnen afsluiten 
met een positieve balans voor de sector: er komen nieuwe 
jobs bij en de koopkracht van de medewerkers zal toenemen 
met 1,1%. 
  
Lees meer. 

 

https://www.zorgneticuro.be/nieuws/morgen-het-zover-what-matters-you
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/zorgnet-icuro-keurt-vlaams-sociaal-akkoord-goed
https://www.zorgneticuro.be/


 

 

IFIC in de federale 
gezondheidssectoren 

IFIC is een classificatie van functies in de zorgsector met een 
bijhorend loonmodel op basis van die functies. Op onze 
website kan je een toelichting lezen van de ziekenhuiskoepels 
(Vlaanderen, Brussel, Wallonië) bij de implementatie van de 
eerste fase en de verschillende stappen die werden gezet.   
  
Lees meer. 

 

 

 

Themadossier "Chronisch ziek" - 
Margot Cloet: "Onze zorg toegankelijk 
houden, dát is de uitdaging" 

Op 30 mei verscheen het themadossier “Chronisch Ziek” in De 
Standaard en op www.medischeinformatie.be. Je kan het 
volledige dossier hier lezen. Margot Cloet, gedelegeerd 
bestuurder van Zorgnet-Icuro, verzorgt het voorwoord.   
  
Lees meer. 

 

 

 

Vacature: Zorgnet-Icuro zoekt een 
boekhoud(st)er 

Je verwerkt financiële documenten en bereidt de financiële 
verrichtingen voor, je verzorgt de jaarlijks verplichte fiscale 
aangiftes en jaarafsluiting. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor de opvolging van een aantal personeels- en 
administratieve processen. 
  
Lees meer. 

 

https://www.zorgneticuro.be/nieuws/ific-de-federale-gezondheidssectoren-toelichting-van-de-werkgevers-bij-het-voortraject-en-de
http://www.medischeinformatie.be/
http://www.medischeinformatie.be/topic/chronisch-ziek
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/themadossier-chronisch-ziek-margot-cloet-onze-zorg-toegankelijk-houden-dát-de-uitdaging
https://www.zorgneticuro.be/content/jobs?jbtClsJobId=1277088


 

 

PRoF award 2018 voor PZ Karus en UZ 
Gent 

Op 16 mei heeft het Centrum Moeder en Baby van PZ Karus 
samen met o.a. het UZ Gent (het Gents Netwerk voor 
Perinatale Mentale Gezondheid) de PRoF-award 2018 
gewonnen. Dat is een Europese award die innovaties in de 
gezondheidszorg bekroont. Hun toolkit geeft een antwoord op 
het hoge percentage vrouwen met mentale 
gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap.  
  
Lees meer. 

 

  

  
   

 

 

Op de agenda 

• GDPR: uw nieuwe verplichtingen als 

socialprofitwerkgever: 11/6, Brussel. Meer info. 

• BVZ-Congres: Het ziekenhuis van overmorgen: 20/6, 

Brussel. Meer info. 

• 15de Vlaams Congres Palliatieve zorg: 9/10, Turnhout. 

Meer info. 

• Symposium Referentiekader Dementie: 25/10, Brussel. 

Meer info. 

• Bootcamp Vlerick ism KU Leuven en Imperial College 

London: 17/9 - 20/9, Londen & 5/11 - 

8/11 Brussel. Meer info. 

 

        

 

   

    

 

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/prof-award-2018-voor-pz-karus-en-uz-gent
https://www.zorgneticuro.be/activiteiten/gdpr-uw-nieuwe-verplichtingen-als-socialprofitwerkgever
https://www.zorgneticuro.be/activiteiten/bvz-congres-“het-ziekenhuis-van-overmorgen”
https://www.zorgneticuro.be/activiteiten/15de-vlaams-congres-palliatieve-zorg
https://www.zorgneticuro.be/activiteiten/symposium-referentiekader-dementie
https://www.zorgneticuro.be/activiteiten/bootcamp-vlerick-ism-ku-leuven-en-imperial-college-london
https://www.zorgneticuro.be/%26#109;ailto:post@zorgneticuro.be
https://www.zorgneticuro.be/newsletter/confirm/remove/179e173ed33969t1923
https://www.facebook.com/ZorgnetIcuro
https://twitter.com/ZorgnetIcuro
https://www.linkedin.com/company/zorgneticuro
https://www.youtube.com/Zorgneticuro

