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Betaalbare ouderenzorg voor iedereen, over alle zorgvormen 

heen 

  

 

   

CD&V diende recent een wetsvoorstel in waarbij ze de discriminatie willen wegwerken in de manier 
waarop OCMW’s de kinderen kunnen aanspreken wanneer hun ouders hun factuur van het 
woonzorgcentrum niet kunnen betalen. Dat doet nogal wat stof opwaaien en zwengelt eens te meer 
het debat aan over de betaalbaarheid van een verblijf in een woonzorgcentrum. Zorgnet-Icuro is van 
mening dat hier een verkeerde discussie wordt gevoerd. 

Lees meer ... 

Save the date: Crisis in kleine en grote zorgorganisaties 

  

 

   

Zorgnet-Icuro en PM organiseren samen op 5 oktober het symposium "Crisis in kleine en grote 
zorganisaties" voor zij die in een zorgvoorziening verantwoordelijk zijn voor of behoren tot de 
domeinen beleid (directies, leden raden van bestuur...), operaties (preventie-adviseurs, 
veiligheidscoördinatoren…) en communicatie. 

Lees meer ... 

Actua-Zorg: Terug aan het werk na kanker 
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Na een lange ziekte zoals kanker weer aan het werk gaan is niet gemakkelijk, zeker als je nog niet 
helemaal de oude bent. Daarom werd in 2014 een begeleidinsgtraject opgestart binnen de GZA-
ziekenhuizen met de Steun van Stichting tegen Kanker. Dat werd het Prink-project gedoopt, wat 
staat voor "Professionele re-integratie na kanker".  

Lees meer ... 

Zorgnet-Icuro zoekt gedelegeerd bestuurder 

  

 

   

Zorgnet-Icuro, met ongeveer 45 vaste medewerkers werkzaam op de zetel in centrum Brussel, wil 
een nieuwe gedelegeerd bestuurder aantrekken, die het dagelijks bestuur alsook de 
maatschappelijke opdracht van de organisatie zal behartigen. U bepaalt mee met de Raad van 
Bestuur de beleidslijnen. U onderhoudt een nauwe dialoog met de leden, andere 
belangenorganisaties en de overheden om standpunten te bepalen en te verdedigen, zowel intern 
als extern. U bent de belangrijkste woordvoerder van de organisatie naar de buitenwereld en de 
media. 

Lees meer ... 

Gezocht: Werknemers met buitenlandse roots voor 

promotiefilmpjes sociale sector 

  

 

   

Werk je in de sociale sector en heb je roots in het buitenland? Heb je een bijzonder werk en/of 
opleidingsparcours achter de rug? Wil je werkzoekenden met migratieachtergrond motiveren om 
hun talenten in te zetten in onze sector? Via het project wil VIVO samen met VERSO, het 
Minderhedenforum, VDAB en de Vlaamse zorgambassadeur werkzoekenden met buitenlandse 
roots wegwijs maken in de social profit. Alle info vind je hier. 
  

Lees meer ... 

Week van de Valpreventie brengt ouderen veilig in beweging 

  

 

   

Eén op de drie ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. Gelukkig kan je je er tegen 
wapenen door in beweging te blijven. Op een veilige manier bewegen is de boodschap van de 
zesde editie van de ‘Week van de Valpreventie’, die loopt van 24 tot en met 30 april. Meer informatie 
vind je op www.valpreventie.be. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
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• Interactief congres: FACILITY MANAGEMENT IN DE ZORG (27/4, Antwerpen) 

• Teaming Up in the Middle: How do Business and Not for Profits Jointly Create Social 

Impact ? (28/4, Brussel) 

• HRM Cockpit (5/5, Torhout) 

• Conferentie 'Goed Gek?! Anders spreken over geestelijke gezondheid' (11/5, Brussel) 

• 21e Colloquium Automatisering en zorgverlening (16/5, Affligem) 

 

Contact 

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

Deze nieuwsbrief opzeggen 
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