Nieuwsbrief Zorgadvies 28 augustus 2019 sector personen met een beperking

Beste lezer

De VAPH-sector ken vele uitdagingen. Daarom starten we dit najaar met een intervisiereeks
voor leidinggevenden VAPH. Hierin leert u omgaan met de veranderingen binnen de VAPH,
vanuit de praktijkervaring van collega's.

Deze intervisiereeks is een vervolg op de studievoormiddagen over
veranderingsmanagement bij VAPH die we eerder organiseerden. Ook meer hierover in
deze nieuwsbrief.

Ellen Cornelis, Directeur Personeel & Organisatie, vertelt u hoe vzw Kompas het hoofd koel
houdt in woelige tijden.
Tot slot stellen we CC Select kort aan u voor en maken we u graag attent op Eigen-Wijs in
de Zorg, het zorgcongres van De Vleugels.

Veel leesplezier!
Uw Probis-team

INTERVISIEREEKS LEIDINGGEVENDEN VAPH: OMGAAN MET
VERANDERING

Tijdens de intervisiereeks voor leidinggevenden in de VAPHsector nemen Koen Calleeuw en Carl Lodewyckx je mee op
verkenning. De doelstelling is om vanuit de praktijkervaring
van collega’s, te leren omgaan met de vele veranderingen
binnen de sector.

De reeks bestaat uit 6 sessies die plaats vinden in Geel op
22/10/19, 12/11/19, 17/12/19, 21/01/20, 18/02/20 en
24/03/20, telkens in de namiddag.

Carl Lodewyckx

Klik hier voor meer info en inschrijven.

PROBIS INSPIREERT DIRECTIES VAPH

Probis organiseerde drie unieke studievoormiddagen over
“veranderingsmanagement bij VAPH”. Carl Lodewyckx en
Koen Calleeuw gaven inzichten en reikten modellen aan
rond verandering. Lees hier het verslag van deze sessies.

Koen Calleeuw

HOE VAART KOMPAS DE JUISTE KOERS?
Kompas vzw ondersteunt mensen met een beperking bij
wonen, werken en vrije tijd.

Hoe zorgen zij ervoor dat ze een goed zicht behouden op de
organisatie? Hoe leiden ze alles in goede banen?
Ellen Cornelis, Directeur Personeel & Organisatie bij vzw
Kompas vertelt. Klik hier voor Ellen's getuigenis.
Ellen Cornelis

DE JUISTE M|V|X OP DE JUISTE PLAATS

CC Select is gespecialiseerd in HRbegeleiding in de zorg-, welzijnssector en
helpt u graag bij het vinden van de juiste
profielen en uw HR-beleid.

U kan op ons rekenen voor:
► Werving en selectie van A tot Z
► Assessment & psychotechnische proeven
► 360° evaluatie
Meer info op ccselect.be of contacteer Sofie Poncelet: sofieponcelet@ccselect.be.

EIGEN-WIJS IN DE ZORG: ZORGCONGRES DE VLEUGELS
Op 9 en 10 oktober 2019 organiseert het expertise- en
ondersteuningscentrum voor mensen met een verstandelijke
en /of meervoudige beperking De Vleugels, het zorgcongres
'Eigen-wijs in de zorg'.
Probis Consult is partner van dit initiatief.
Het volledige programma vindt u hier.

Graag als eerste op de hoogte?
Volg Probis Consulting op LinkedIn!

Uitschrijven

