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Wil jij mee de interdisciplinaire samenwerking binnen zorg en welzijn een duwtje in de rug geven,
ten behoeve van de persoon met een zorg- en/ondersteuningsnood? Ben je sterk in heldere en
doelgerichte communicatie en een administratieve duizendpoot? Sta je te popelen om concrete
projecten te trekken binnen zorg en welzijn en te werken binnen een super gedreven en open
team? Misschien ben jij dan het ontbrekende puzzelstuk! Lees meer.

COVID-19 in de thuiszorg: heropstart provinciale 0800
COVID-19 cohortzorglijn
De diensten voor gezinszorg, de thuisverpleging en het agentschap Zorg & Gezondheid starten daarom
cohortzorg in de thuissituatie terug op vanaf 30 oktober 2020. Lees meer.

Mogelijkheden tot oplossingen voor voorzieningen bij
gebrek aan personeel
Een cascadedocument met een aantal mogelijke te nemen acties bij gebrek aan personeel kan ter
ondersteuning gebruikt worden in alle zorg- en welzijnsvoorzieningen. Lees meer.
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arbeidsprestaties door tijdelijk werklozen
Een van de oplossingen voor niet-zorgfuncties bestaat uit het aantrekken van personen die zich wegens
de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid bevinden. Om deze tijdelijke tewerkstelling mogelijk te maken
hebben de sociale partners uit de social-profitsectoren een aantal afspraken en voorwaarden afgesproken
in een kaderakkoord. Lees meer.

#daarzorgikmeevoor
Hoe toon je vandaag het meeste begrip voor onze zorgverleners? Hoe kan je hen écht een hart onder de
riem steken en er mee voor zorgen dat ze niet kopje onder gaan? Door je verantwoordelijkheid te nemen
en je aan de maatregelen te houden! 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.
voorkeur aanpassen | uitschrijven
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