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Zorgnet-Icuro pleit voor sterk HR-beleid in zorgsector

In de Jobat-krant pleit onze stafmedewerker Veerle Van Roey voor een sterk HR-beleid in de
zorgsector. Ze heeft het onder meer over de hoge nood aan werkbaar werk.
Lees meer ...

Actua-Zorg: Sport als middel tot re-integratie
De Sleutel richt zich naar mensen met drugproblemen, waarbij re-integratie in de maatschappij het
einddoel van de hulpverlening is. Een alternatieve levensstijl aanleren die gebaseerd is op waarden
en normen staat daarbij centraal, met sport als belangrijk hulpmiddel.
Lees meer ...

PC Multiversum bezegelt fusie met specifieke
adolescentenwerking
Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen (Boechout) en Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus
(Mortsel) fuseren officieel op 1 januari 2017 tot Psychiatrisch Centrum Multiversum en bezegelen
deze krachtenbundeling met een specifieke werking voor adolescenten.
Lees meer ...

Alexianen Zorggroep Tienen laureaat projectoproep KBS

Alexianen Zorggroep Tienen is één van de veertien laureaten van de projectoproep 'Naar een
sterker netwerk tussen formele en informele zorgpartners van ouderen in de thuisomgeving' van de
Koning Boudewijnstichting. De groep krijgt een ondersteuning van 20.000 euro voor het
project 'Kwetsbare ouderen detecteren en versterken: De 'matchmaker' als netwerkversterker
tussen ouderen, informele en formele zorg'.
Lees meer ...

Oproep FedOS: kunstwerken in het ziekenhuis
FedOS is één van de verscheidene ouderenorganisaties in dit land, en lid van de Vlaamse
Ouderenraad. Cultuur staat hoog op de agenda binnen de ouderenorganisatie. Zij zouden graag de
schilderwerken van de leden uitstallen in verschillende ziekenhuizen. FedOS zorgt zelf voor de
materiële ondersteuning. Kunnen jullie gangen nog opgefleurd worden en hebben jullie zin om mee
te werken aan dergelijk initiatief?
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda


Van smaakanamnese tot digitale smaakcoaching (26/11, Leuven)



Overheidsopdrachten van A tot Z (6/12-13/12, Brussel)



Infomomenten projectfinanciering Oncologie Kom op tegen Kanker (vanaf 7/12, meerdere
locaties)



Conflicten in de laatste levensfase en bij levenseinde (14/12, Kapelle-op-den-Bos)



Tachtig tinten. Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra (19/1, Gent)
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