
 

 

7/6: #WMTY17: Bedankt om er een 

geslaagde dag van te maken! - Vacature: 

stafmedewerker sociaal overleg & HR - 

Verslag avondsymposium 'Accreditatie in en 

van netwerken' 

woensdag 7 juni 2017 - 15:29  

 

#WMTY17: Bedankt om er een geslaagde dag van te maken! 

  

 

   

Gisteren vond de allereerste Belgische What Matters To You-dag plaats. Meer dan 100 initiatieven 
werden door onze voorzieningen georganiseerd en bij een deel mochten we gisteren mee de sfeer 
opsnuiven. We hebben al heel wat beelden van de verschillende acties ontvangen. Jullie kunnen ze 
ons nog steeds bezorgen via wmty@zorgneticuro.be en ze bekijken op de Facebookpagina. 

Lees meer ... 

Vacature: stafmedewerker sociaal overleg & HR 

  

 

   

Wij zijn op zoek naar een stafmedewerker sociaal overleg & HR die het HR-beleid en de 
sociaalrechtelijke beleidsthema’s in de zorgsector volgt en de belangen verdedigt van de leden-
voorzieningen. Heb je een masterdiploma en kan je groepen professioneel begeleiden en motiveren 
naar resultaat? Solliciteer dan vandaag nog! 

Lees meer ... 

Verslag avondsymposium ‘Accreditatie in en van netwerken’ 

  

 

   

Op 1 juni 2017 organiseerde Zorgnet-Icuro, in het kader van haar informatiemomenten rond de 
ziekenhuisnetwerken, een gerichte bijeenkomst over ‘accreditatie in en van netwerken’. Dat dit een 
erg actueel thema is, mocht blijken uit de aanwezigheid van maar liefst meer dan 150 deelnemers 
uit algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Naast accreditatie- en kwaliteitscoördinatoren 
mochten we algemeen directeurs, hoofdartsen, directieleden, voorzitters medische raden en 
bestuursleden verwelkomen. 

Lees meer ... 

http://www.zorgneticuro.be/nieuws/wmty17-bedankt-om-er-een-geslaagde-dag-van-te-maken
http://www.zorgneticuro.be/%26#109;ailto:wmty@zorgneticuro.be
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/wmty17-bedankt-om-er-een-geslaagde-dag-van-te-maken
http://www.zorgneticuro.be/content/jobs?jbtClsJobId=1092787
http://www.zorgneticuro.be/content/jobs?jbtClsJobId=1092787
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/verslag-avondsymposium-‘accreditatie-en-van-netwerken’
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/verslag-avondsymposium-%E2%80%98accreditatie-en-van-netwerken%E2%80%99
http://www.zorgneticuro.be/


Vlaamse en federale sociale onderhandelingen: graag meer 

investeringen 

  

 

   

Vorige week manifesteerden in Brussel vakbondsmilitanten uit de social profit. Zij klagen het "gebrek 
aan politiek engagement" van zowel de Vlaamse als de federale regering aan om tot nieuwe sociale 
akkoorden voor de sector te komen. Zowel Vlaams als federaal zijn de onderhandelingen van start 
gegaan; tot nu toe werd weinig tot geen resultaat geboekt. 

Lees meer ... 

Media-aanbeveling communicatie over gewicht, eetgedrag en 

eetstoornissen 

  

 

   

Gevoelige thema’s zoals gewicht, eetgedrag en eetstoornissen leven sterk in onze huidige 
maatschappij en maken dan ook frequent het onderwerp uit van berichtgeving in de media. Om 
tegemoet te komen aan de vraag van steeds meer journalisten hoe ze hier op een doordachte wijze 
kunnen over berichten, werd met logistieke steun van de Vlaamse Vereniging van Journalisten werk 
gemaakt van een media-aanbeveling. 

Lees meer ... 

Piloottrajecten Erfgoedcollecties, Gezondheid en Welzijn 

  

 

   

FARO ontwikkelde de voorbije jaren rond welzijn en gezondheid de publicatie- en 
vormingstrajecten Erfgoed en Dementie en Meer dan erfgoed. Met verschillende partners uit de 
cultureel erfgoed- en zorgsector werden nog enkele andere langetermijnprojecten opgezet. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
  

 

   

• Boeklancering "Helpen bij verlies en verdriet" (16/6, Leuven) 

• Internet of Things (IoT) in Healthcare (21/6, Brugge) 

• Gratis HR-vormingsaanbod voor de socialprofitsector in najaar 2017 (vanaf september 

2017, diverse locaties) 
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