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Actua-Zorg: Werkplekleren met CAELO
CAELO (Centrum voor Authentieke en Ervaringsgerichte LeerOntwikkeling) loopt over drie
opleidingsjaren en is inhoudelijk gelijklopend aan het reguliere traject. Het grote verschil met het
reguliere traject zit in de aanpak waarbij studenten in CAELO les krijgen op de werkplek. CAELO is
gestart in september 2017 met een eerste driejarig traject in WZC Sint Anna in Bulskamp. In 2018
start eenzelfde traject in COZ Sint-Jozef in Woumen. In 2019 wordt ook WZC Ten Anker in
Nieuwpoort een opleidingsplaats.
Lees meer ...

Laatste kans om in te schrijven voor 10de WEK-symposium
We zoemen dit jaar in op een thema dat de organisatie van de zorg op dit ogenblik heel erg in
beslag neemt. Ook in de zorg is een tendens naar schaalvergroting, naar globalisering merkbaar.
We zien met name dat ziekenhuizen zich organiseren in netwerken (in Vlaanderen gaat het om een
15-tal netwerken van ziekenhuizen). Dit plaatst de sector voor de uitdaging om deze ‘globalisering’
te verzoenen met typische competenties en handelwijzen in de zorg die getekend zijn door de
aandacht voor ‘het kleine’.
Lees meer ...

Tien finalisten voor NIAZ Jaarprijs 2017 bekend
De tien finalisten voor de NIAZ Jaarprijs 2017 zijn bekend. AZ Sint-Lucas en Volkskliniek, AZ SintMaarten, Bravis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, Noordwest
Ziekenhuisgroep, RZ Heilig Hart Tienen, Slingeland Ziekenhuis, St. Jans Gasthuis en Universitair
Ziekenhuis Gent strijden op 21 november om de winst bij de verkiezing van de beste verbetering in
de zorg.
Lees meer ...

Projectoproep In4care: Zorgvinding 2017

De wereld en onze samenleving is in volle evolutie, men spreekt ook wel eens van disruptieve
tijden. En het gaat snel, razendsnel. Tegelijkertijd is een goede gezondheid meer dan ooit een
kostbaar goed, waar ook tal van voorzieningen uit zorg en welzijn hun uiterste best doen om de
beste kwaliteit te bieden. Een kwaliteitsvolle zorgverlening betekent ook voortdurend zoeken naar
verbetering: naar goed opgeleide medewerkers, een up-to-date infrastructuur, de beste technologie,
efficiënte zorgprocessen. Innovaties die de zorg menselijker maken, daar draait het om.
Lees meer ...

Waardevolwerk.be maakt social profit werkbaar
Oplossingen voor uitdagingen rond werkbaar werk in de social profit vind je vanaf vandaag
op www.waardevolwerk.be. Op deze website voor medewerkers, leidinggevenden en organisaties
uit de social profit staan tips en tools die helpen stress en burn-out te voorkomen en motivatie te
verhogen.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Psychoanalyse op de grens met de realiteit (20/10, Brugge)

•

Sociale ondernemingen: werkgevers voor de samenleving van morgen (15/11, Brussel)

•

Voorbij het aftikken van de checkboxes. Naar een raamwerk voor erfgoedcollecties,
gezondheid en welzijn. (15/02, Brussel)

•

Erfgoedcollecties gezondheid en welzijn 2018, een modulair vormingstraject (6/3, Brussel)

•

Opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen' 2018 (vanaf 27/3, Leuven)
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