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Time to relax 

 
 
 

Beste collega’s, 

 

Voor velen van jullie staat de vakantie voor de deur. Deze zal er 

waarschijnlijk net iets anders uitzien dan andere jaren, of blijft het nog 

bang afwachten of je wel kan vertrekken naar je geplande 

bestemming? 

 

Toch wensen we elke van jullie een deugddoende vakantie met veel 

tijd om eens lekker te niksen en te genieten. 

 

Om dan nadien uitgerust en met vernieuwde energie er opnieuw tegen 

aan te gaan. 

 

Het bestuur 

Bart, Heidi, Sophie, Veerle VL, Veerle S, Hilde, Danny, Sofie en Anja 

Visiedag bestuur  
NiZ 26/06/2020 

Op 26 juni 2020 had het bestuur van NiZ haar jaarlijkse visiedag.  

Op die dag bespreken wij de toekomstvisie van NiZ en plannen we het 
volgende werkjaar. Uiteraard deden we dit op een veilige manier.    

 

                                 



 

Dag van de 
schoonmaak 
2020 
 
 

We hebben enkele leuke affiches mogen ontvangen. Volgende leden 

zullen een prijs ontvangen om te verloten onder de medewerkers: 

UZA, AZ Rivierenland, PC Heilig Hart, PC Dr. Guislain, AZ Groeningen, 

Sint-Andries ziekenhuis, AZ Alma, AZ Sint-Maria, AZ Rievierenland, PC 

Ariadne, Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas, AZ Blasius, ZNA. 

Foto’s hiervan zullen op de facebook pagina geplaatst worden. 

  

  

 

Sharing is caring 
 
 

We hebben jullie nu al enkele ‘(h)eet van de werkvloer’ weetjes 

bezorgd. Maar wij zijn nieuwsgierig naar jullie verhalen. We zijn op 

zoek naar interessante weetjes en nieuwtjes van op de werkvloer. Dit 

kan bijvoorbeeld door: 

 Een anekdote, een leuk ‘corona’verhaal 

 Tips en trics in deze coronatijden 

 Good practice voorbeelden in onze instellingen, iets waar we 

trots op zijn en willen delen met onze collega’s 

 Nuttige info 

 Leuke foto met een quote 

Inzendingen worden beloond met een bon van JBC of Torfs om te 

verloten onder jullie medewerkers. 

Laat ons ook weten waar jullie nood aan hebben zodat we hier 

rekening kunnen mee houden bij het opstellen van ons programma. 

Dit kan altijd doorgestuurd worden naar info@netwerkinzorg.be 

 

Agenda 2020 – 
2021 
 
 

Dat het een bizar jaar is daarvan moeten we jullie niet meer 

overtuigen. Wij moeten afwachten hoe alles zal evolueren en of het in 

september en december mogelijk is om met een groep samen te 

komen.  

Voorlopig staan volgende data vast: 

 22 september 2020: bezoek wasserij Dumoulin  

 1 december 2020: omgaan met diversiteit op de werkvloer - 

UZ Jette 

Voor 2021 hebben we voorlopig volgende data gereserveerd: 

 2 maart 2021: studiedag rond het onderwerp ZHH 

 1 Juni 2021: algemene vergadering met donateurs : never 

waste a good crisis 

 22,34 & 24 september 2021: Studiereis BOMA 

 7 December 2021: studiedag 

Bezoek onze website www.netwerkinzorg.be of mail voor al je vragen, suggesties en info naar 

info@netwerkinzorg.be. Heb je iets leuk te melden, een nieuwtje,… plaats het gerust op onze 

Facebookpagina.  
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