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Ondersteuning en begeleiding in innovatieve
arbeidsorganisatie’ voor 20 woonzorgcentra
11/01/2019
In 2019 lanceert de Vlaamse overheid met Flanders Synergy het project ‘Innovatieve
arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar
werk’. Daarvoor starten ze in het voorjaar van 2019 begeleidingstrajecten bij twintig
woonzorgcentra op. Die ‘starters-woonzorgcentra’ worden gedurende twee jaar ondersteund in

een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).
Ook voor IAO-verkenners en gevorderde woonzorgcentra is er een aanbod. Wie geïnteresseerd is om
als verkenner, starter of gevorderde aan het project deel te nemen, kan aan de provinciale infosessies
in februari deelnemen. Tijdens de sessies krijg je meer toelichting over:
innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra
het project
de praktische kant van de kandidaatstelling (dossier)
selectiecriteria en deelnamevoorwaarden voor woonzorgcentra
het verdere tijdspad van het project
WAAR EN WANNEER?
Dinsdag 12 februari 2019: Gent
Donderdag 14 februari 2019: Brussel
Dinsdag 19 februari 2019: Hasselt
Woensdag 20 februari 2019: ntwerpen
Donderdag 21 februari 2019: Brugge
INSCHRIJVEN
Schrijf u hier in voor een infosessie
MEER INFO
Wat kan innovatieve arbeidsorganisatie voor uw woonzorgcentrum betekenen? En wat houdt dat
project in? Lees er hier meer over.
Flanders Synergy coördineert, in opdracht van en in samenwerking met het Agentschap Zorg en
Gezondheid, het project en begeleidt de collectieve sessies.
Vragen over de infosessies? info@flanderssynergy.be.

Gerelateerde documenten
Brainstorm intersectoraal denken en werken-Brussel 05.09.2018 (pdf - 185.68 KB)
Uitnodiging Masterclass nieuwe directies ouderenzorg 2019 (pdf - 178.17 KB)
Werking van het UBO-register en te verzamelen gegevens van de uiteindelijke begunstigden door de
VZW (pdf - 165.63 KB)
Oproep projecten Open Minds Awards – gecorrigeerde versie (pdf - 184.85 KB)
Definitieve goedkeuring besluit erkennings- en omzettingskalender 2020 - 2025 (pdf - 147.33 KB)
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Opleidingsbehoeften-onderzoek in de sector ouderenzorg 2018
Referentiekader dementie: inspirerend document voor goede zorg
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