
  

 

Het grootste mediabedrijf in de zorgsector in België  

  

  

 

   

EINDELIJK GROEN LICHT VOOR 

ZIEKENHUISNETWERKEN 

(1 JANUARI 2020) 

  

 

 

 

Vanaf 1 januari 2020 is het zover: 

dan bestaat ons 

ziekenhuislandschap definitief uit 

netwerken. “In plaats van elkaar 

nog langer te beconcurreren zullen 

onze ziekenhuizen de handen nu 

structureel in elkaar slaan. 

ZORGWERKGEVER 

VAN HET JAAR 2019 

U BENT ER TOCH OOK BIJ? 

  

 

  

 

SAVE THE DATE 25 APRIL 2019 

 

Op 25 april dingen er meer dan honderd 

zorgorganisaties mee naar tien awards, 

met als topper de prestigieuze titel 

'Zorgwerkgever van het jaar'. 
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De winnaar in dit verhaal? De 

patiënt!”, aldus minister van 

Volksgezondheid Maggie De 

Block 

 

 

  

 

  

 

NIEUWE SAMENWERKING IN 

HET ZORGLANDSCHAP 

  

 

  

 

Zes belangrijke spelers in de zorgsector 

hebben beslist samen een nieuwe 

zorgorganisatie op te richten: vzw 

Solidariteit voor het Gezin en vzw 

Thuishulp samen met haar 

zusterorganisaties in de thuisverpleging. 

Ze geloven dat ze zo nog betere zorg 

kunnen bieden aan al hun klanten. De 

nieuwe organisatie zal 12.000 

werknemers tellen. 

  

 

  

 

  

 

Deze zevende editie wordt opnieuw een 

total Experience met tal van 

netwerkmomenten tijdens 

een uitgebreide apert, een heerlijk diner 

met indrukwekkende awardshow of 

nadien op de dansvloer. 

 

Schrijf je nu en volg 

dit spektakel vanop de eerste 

rij! 

 

Klanten uitnodigen aan uw tafel? 

Zelf een award uitreiken? 

Ontdek snel al onze 

partnerformules! 

  

  

 

ONTDEK HIER ALLE 
MOGELIJKHEDEN  

 

 

  

 

  

 

MET VISIEGEDREVEN 

OPLEIDINGEN KRIJG 

JE STERKE TEAMS 
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COMMUNICATIE KRIJGT 

VEEL AANDACHT BIJ 

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 

  

 

 

  

Zorgbedrijf Antwerpen biedt een 

ruime waaier aan dienstverlening. 

De medewerkers worden van meet 

af aan vertrouwd gemaakt met de 

job en de organisatie. Er zijn ook 

verschillende groeikansen. 

 

 

  

 

  

 

MOCA BIEDT BEGELEIDING OP 

MAAT NA SLECHTE DIAGNOSE 

  

 

 

  

 

  

In woonzorgcentrum Zuiderlicht 

staan de bewoners centraal. Om 

deze visie daadwerkelijk waar te 

maken, kregen alle medewerkers 

twee weken lang een intensieve 

opleiding om een nieuwe manier 

van werken te realiseren. 

Stad Gent streeft immers in alle 

woonzorgcentra naar een cultuur 

van hoogkwalitatieve 

zorgverlening. Opleidingen 

zorgen er voor dat de teams 

sterker worden en iedereen op 

dezelfde golflengte zit. 

 

 

  

 

  

 

 

De BMW i3 is de gedroomde 

bedrijfswagen voor zelfstandig 

ondernemers en mensen met een 
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Wie met kanker kampt, heeft niet 

alleen nood aan medische zorgen, 

maar ook aan sociale en 

psychische ondersteuning. MOCA 

bundelt alle aspecten van de 

dienstverlening. Verpleegkundig 

trajectbegeleiders ondersteunen 

patiënten doorheen het hele 

proces. 

 

 

  

 

  

 

UNIEKE BACHELOR MET LINK 

TUSSEN WELBEVINDEN 

EN MANAGEMENT 

  

 

 

 

Marijke Michiels en Lex Corijn 

liggen mee aan de basis van de 

bachelor-opleiding ‘wellbeing & 

vitaliteitsmanagement’ van 

Hogeschool VIVES te Kortrijk. Eén 

van de drie afstudeerrichtingen is 

care en vitaliteit. Er komen steeds 

meer vragen vanuit 

zorgorganisaties om projecten met 

vrij beroep. 

 

Zo heeft bijvoorbeeld huisarts 

Kristien Orye voor de BMW i3 

gekozen. Maar ook thuisverpleger 

Frederik is grote fan! Hij zou zijn 

BMW i3 niet meer inruilen voor een 

conventionele wagen. 

Bekijk hier waarom! 

Ook interesse in een BMW i3? 

Wacht niet tot uw dokter er een 

voorschrijft. 

 

Boek hem nu al via een BMW 

verdeler in uw buurt. 

#BMWSTORIES 

 

 

  

 

  

 

VERSTERKEN EN VERNIEUWEN 

IN DE THUISZORG 

  

 

 

 

Meer regionale aanwezigheid met 

nieuw samengestelde zorgteams, 
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hen uit te werken. Studenten 

werken daar aan mee, zo krijgen 

ze concrete ervaring en voeling 

met het zorg-werkveld. 

  

 

 

 

verantwoordelijkheden dieper in de 

organisatie leggen en een nieuwe 

visie op leiderschap: met deze 

kernelementen bouwt Familiehulp 

aan de toekomst in een sterk 

veranderend zorglandschap. De 

thuiszorgorganisatie zag haar 

innovatieve arbeidsorganisatie 

beloond worden met het ESF-

ambassadeurschap. 
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