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Zeer gesmaakt Kwaliteits Vqnk & Congres
Op 27 januari 2017 organiseerde Zorgnet-Icuro zijn zesde kwaliteitscongres in het KBC-gebouw in
Brussel. Het event kwam tot stand in samenwerking met de VIP² partners. De rode draad doorheen
het programma was deze keer: “Het belang van een stimulerende organisatiecultuur en de
betrokkenheid van professionals in het verder uitbouwen van een duurzaam en integraal
kwaliteitsbeleid”.
Lees meer ...

Nieuwjaarsreceptie
Op 26 januari verzamelde er weer veel schoon volk voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink van ZorgnetIcuro. Marcia De Wachter, directeur van de Nationale Bank, bracht er een positieve boodschap over
de – ook economische – kracht van de social profit. Foto's © Peter De Schryver
Lees meer ...

Opening inloophuis te Munsterbilzen
Het inloophuis wil een warme ontmoetingsplek zijn voor en door mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Een plaats waar mensen tot rust kunnen komen, maar ook aan de slag kunnen gaan
met hun verder herstel. Samen willen we op zoek gaan wat mensen hun mogelijkheden zijn en
nadenken over de uitbouw van een herstelondersteunende omgeving en geestelijke
gezondheidszorg.
Lees meer ...

Meest kwaliteitsvolle jobs te vinden in de Vlaamse
gezondheids- en welzijnssectoren. Maar hoelang nog?

Op 28 januari publiceerde de Stichting Innovatie & Arbeid van de Serv de eerste resultaten van de
Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016. De resultaten van deze driejaarlijkse meting laten toe om
voor de sectoren gezondheids- en welzijnszorg een aantal conclusies te trekken.
Lees meer ...

Brusselse zorginstellingen verenigd in Gibbis
De nieuwe koepel Gibbis verenigt voortaan de CBI (Coördinatie van Brusselse Instellingen voor
Welzijnswerk en Gezondheidszorg) en het VPZB (Verbond van de Private Ziekenhuizen van
België). Gibbis (Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santé) zet sinds 1 januari
2017 de Brusselse activiteiten van de twee verenigingen verder.
Lees meer ...

Vacature Stafmedewerker Zorgkwaliteit
Zorgnet-Icuro vzw is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de
social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante
initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg. Momenteel
zijn wij op zoek naar een nieuwe Stafmedewerker Zorgkwaliteit.
Lees meer ...

Congres 'Dag van de Zorg'
Samen zorgkrachtig vormt de rode draad van de derde editie van het DvdZ-congres. Sprekers
komen samen rond de draaitafel van radio Gaga met Joris Hessels als kerjeuzeneuze en
plaatjesdraaier van dienst. Radio Gaga als magneet dus. Voor warme en boeiende verhalen rond
drie sleutelwoorden: samen, zorg en kracht.
Lees meer ...
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