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Studiedag vzw-wetgeving: what's new?
Zorgnet-Icuro organiseert op 26 april 2018 een studiedag over het nieuwe wetboek
vennootschappen en verenigingen. Niemand minder dan minister Koen Geens komt op deze
studiedag de belangrijkste wijzigingen aan de vzw-wet duiden. Daarna zullen experten van vier
advocatenkantoren in afzonderlijke break-out-sessies inzoomen op specifieke thema's. De
studiedag is relevant voor alle vzw's.
Lees meer ...

Ronde tafel over praktische ethiek in de zorg
De Werkgroep Ethiek in de kliniek (WEK) van Zorgnet-Icuro organiseert op 26 april 2018 voor de
tweede keer een ‘ronde tafel’. Deze editie wordt een interactief inspiratiemoment over ethiek op de
werkvloer in zorginstellingen.
Lees meer ...

Save the date 7 juni 2018: grote studiedag netwerken
De vorming van locoregionale ziekenhuisnetwerken is brandend actueel. Zorgnet-Icuro organiseert
daarom een grote studiedag over verschillende aspecten van samenwerking tussen ziekenhuizen,
zowel juridisch, financieel als organisatorisch.
Lees meer ...

Snelgids opstart lokaal dienstencentrum

Met het hertekenen van het woonzorgdecreet, zal ook de zorgvorm ‘lokaal dienstencentrum’ volledig
wijzigen. Zorgnet-Icuro brengt voor u in een snelgids een concreet stappenplan en de nodige
documenten samen. We willen u een stuk gidsen in het administratief traject dat voorafgaat aan het
uitbouwen van een lokaal dienstencentrum.
Lees meer ...

WZC Sint-Elisabeth wint Food Waste Award
Op 20 maart 2018 werden in Brussel de Food Waste Awards uitgereikt. De drie genomineerden in
de categorie Gezondheidszorg waren allen leden van Zorgnet-Icuro. WZC Sint-Elisabeth uit
Oostende werd door televoting tot winnaar verkozen.
Lees meer ...

Wat is de invloed van natuur op jouw gezondheid?
Hoe vaak kom jij in de natuur en welke invloed hebben die bezoeken op jouw gezondheid? Doe
mee aan de grootste bevraging over natuur en gezondheid in Vlaanderen, geef je mening en
ontvang een gids met tips over natuur en gezondheid.
Lees meer ...

Studiedag: Mantelzorg heeft geen kleur
Op vrijdag 20 april organiseren het Minderhedenforum, VIVO, Koning Boudewijnstichting, VVSG,
Zorgnet-Icuro samen met Zorg-Saam de studiedag 'Mantelzorg heeft geen kleur'. Deze voormiddag
heeft als thema het ondersteunen van mantelzorgers met een migratieachtergrond.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Geweldloze en verbindende communicatie (Brussel, 23 maart, 20 april en 1 juni)

•

25 jaar Ahosa vzw: Themadag rond preventie van lawaaislechthorendheid (Gent, 21 april)

•

Kick-off symposium: Lerend netwerk Wonen en Leven (Leuven, 17 mei)
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