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| ELZ Scheldekracht bepaalt haar focuspunten
ELZ Scheldekracht wil haar steentje bijdragen en meer en meer vinden de partners ook de weg naar de
eerstelijnszone. Dit maakt dat we - nog meer dan anders - keuzes moeten maken. Onder meer de nieuwe
COVID-opdrachten (cfr. Besluit Vlaamse Regering) werden als focuspunten voor de komende periode
aangeduid. Lees meer.

| Campagne #voorelkaar wijst op het belang
van medewerking aan contactopvolging

In deze fase van de coronacrisis is een cruciale rol weggelegd voor contactopvolging, want door een
goede opvolging kunnen we vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking.
Lees meer.

| Oproep: inventarisatie
samenwerkingsverbanden en hun
aanspreekpunten

In het werkatelier ‘Samenwerkingsverbanden’ wordt werk gemaakt van samenwerkingsverbanden en hun
aanspreekpunten. Dit thema werd voor de crisis al als prioritair aangeduid, maar blijkt nu een essentiële
voorwaarde voor samenwerking om - met verenigde krachten - snel dit virus te kunnen indijken. Lees
meer.

| Een getuigenis die aanzet tot nadenken...

“Zondagnamiddag, even buiten proberen wat frisse lucht te happen voor zover het gaat. Zittend op een
stoel, hoofd op tafel… ziek.” Lees hier de getuigenis van een inwoner van Wichelen, die besmet
raakte met het virus.

| Oproep tot lidmaatschap van Eerstelijnszone
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Scheldekracht vzw

De AV, of Algemene Vergadering, is het hoogste beslissingsorgaan binnen de vzw. Op basis van vragen
van partners werden de richtlijnen betreffende de AV verfijnd. Lees meer.

| Medewerkers van lokale besturen kunnen, net
zoals alle andere personeelsleden in België,
verlof nemen voor mantelzorg
Medewerkers (statutair of contractant) van lokale besturen kunnen, net zoals alle andere
personeelsleden in België die in ondergeschikt verband werken, verlof nemen voor mantelzorg,
dit met een maximum van zes maanden (VTE) over de hele loopbaan. Lees meer.

| Webinar - Psychosociale interventies voor
personeel in de zorgsector gedurende de
COVID19-crisis

Nav de grote behoefte en vraag naar informatie en ondersteuning rond psychosociale intervies voor
personeel in de zorgsector, hebben Defensie en Volksgezondheid de handen in elkaar geslagen om een
aantal “tips & tools” aan reiken die voor iedereen toegankelijk zijn. Lees meer.

Dit is een officiële nieuwsflash van ELZ Scheldekracht.
U ontvangt deze mail omdat we denken dat u of mensen uit uw organisatie graag op de hoogte willen
blijven van de reorganisatie van de eerstelijn. U kan zich eenvoudig uitschrijven als u deze berichten niet
meer wil ontvangen.
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