


 
Opening van het congres 

 
Dhr. Rudy Maertens 

 

algemeen directeur AZ Alma 

voorzitter Zorgondersteuning vzw 



2. WAT HEEFT ZORGONDERSTEUNING  

IN 2017 GEREALISEERD ? 



03/02/2017 - Activiteit: ‘Te gast in Nieuwbouwziekenhuis AZ Alma’ 

 

23/02/2017 - Boekvoorstelling: Black Belt in Zorg en Welzijn   
 

17/05/2017 - Congres:  Op zoek naar de ideale mix tussen “People, Process en  

     Performance” 
 

15/06/2017 - Activiteit : “Lean in je (nieuw)bouw!” 

 

21/09/2017 - Activiteit: “Nieuwe ontwikkelingen in de wereld van de cytostatica” 
 

05/10/2017 - Te Gast Bij … Maria ter Engelen 
 

07/12/2017 - Continuïteit voor zorg, een zorg voor ICT 
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2017:  zeven succesvolle events 



  

• Opleiding lean procesmanagement in de zorg  

Mei – september 2017 

 

• Opleiding Lean procescoach in de zorg  
– Voorjaar & najaar 

 

 

 

Zorgondersteuning vzw 5 

2017: een geslaagd opleidingsjaar 
 



Inhouse Opleidingen 2017 

– Op regelmatige basis half dagdeel “Inleiding” 

• Oa bij DVC De Triangel,  AS Residenties (ouderenzorg) 

 

– Exclusieve samenwerking met NVKVV 

 

– AZ Turnhout: Langlopende opleiding met 16 deelnemers – 13  

projecten ingediend en allemaal geslaagd 
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3. WAT HEEFT ZORGONDERSTEUNING  

IN 2018 GEREALISEERD ? 



Activiteit:  De Strategische bijdrage van HR in je netwerk – 18/01 



4. WAT KOMT ER NOG IN 2018 ? 



1. Lean procescoach in de zorg: 

3 mei 2018 (9u-17u)  

OF 

9 oktober 2018 (9u-17u) 

 

2. Lean procesmanagement in de zorg : 

3 mei 2018 + 18 mei 2018 + 7 juni 2018 + 19 juni 2018  

+ terugkomdag/ examencommissie: 21 september 2018 

 

3. Meer bereiken? Dan doe je het Beter Anders! 

Erkend voor  

functiecomplement  !  

Ook mogelijk: inhouse opleidingen op maat van uw 

organisatie! 

Opleidingen : 



Save the date!  

 

21 juni - Avondactiviteit: “Gebouwen & Infrastructuur” 

 

20 september - Avondactiviteit: “Apotheekprocessen” 

 

13 december - Avondactiviteit: “Informatieflows & ICT” 

 

 

Vervolg activiteiten 2018 



5. ZORGONDERSTEUNING VZW : 

EEN  DUURZAAM INITIATIEF ! 



• 15 structurele partners engageren zich !   Waarvoor DANK ! 
Deze partners dragen algemene werkingskosten (overhead) vzw. 

Lidmaatschapsbijdrage leden wordt maximaal  geïnvesteerd in activiteiten 

 wordt permanent gemonitord op RVB ! 

 



 

• Omtrent dit thema een ontmoetingsforum zijn voor 

spelers in de Vlaamse zorgsector 
 

• Leden voorzien van essentiële, praktijk gerichte 

informatie 
 

• Inspirerend werken binnen de wereld van 

zorgondersteunende processen en interne 

performantie in de breedste betekenis 

Overtuigd ?  lid worden kan VANDAAG ! 
 zie het inschrijvingsformulier in uw congresmap  




