Opleidingen voor Welzijn door
Zorgcommunicatie.be
Communicatie voor organisaties personen met een
beperking (2-daagse opleiding)
• Gent, do 21/1 en 28/1 2016 (nog enkele plaatsen vrij)
• Kortrijk, do 12/5 en 19/5 2016
De sector van voorzieningen voor personen met een handicap is in
volle evolutie. De persoonsvolgende financiering en de nieuwe
organisatie van het aanbod in MFC, FAM en RTH zorgen voor meer
marktwerking en een stijgende nood om zich te profileren. De
vermaatschappelijking van de zorg plaatst de sector voor extra
uitdagingen. Ook het wegvallen van de schotten tussen zorg en
welzijn creëert nieuwe communicatienoden. Daarnaast winnen
fondsenwerving, vrijwilligerswerk en samenwerking met bedrijven
en andere organisaties aan belang, zowel vanuit financieel oogpunt
als voor een sterkere inclusie. Het zijn één voor één dwingende
redenen om werk te maken van meer professionele interne en
externe communicatie.
Deelnemen kost 349 euro (exclusief btw). Documentatie,
koffiepauze en broodjeslunch zijn inbegrepen.
Leden van het Vlaams Welzijnsverbond genieten 10% korting en
betalen maar 314 euro (excl. btw).
Het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie en inschrijvingen:
www.zorgcommunicatie.be.

Workshop interne communicatie
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(exclusief voor zorg- en welzijnsvoorzieningen)
• Hoe zorg je ervoor dat je niet te vroeg maar ook niet te laat
communiceert?
• Hoe bereik je alle medewerkers, ook zij die geen pc hebben,
extern werken of nachtdienst doen?
• Communiceren we te weinig? Of eerder te veel?
• Hoe kunnen we de waarden laten leven in onze organisatie?
De workshop is heel praktisch gericht en vertrekt vanuit de
concrete vragen van de deelnemers. De theorie wordt tot een
minimum beperkt. We werken met veel praktijkvoorbeelden en er
is volop ruimte om ervaringen en good practices uit te wisselen.
De deelnemers gaan naar huis met een pak inspiratie die meteen
inzetbaar is.
De workshop Interne communicatie vindt plaats op: donderdag 18
februari, van 10.00 uur tot 15.30 uur, in Gent (Zebrastraat)
Deelnemen kost 175 euro (exclusief btw). Documentatie en
broodjeslunch inbegrepen.
10% korting voor leden Vlaams Welzijnsverbond (157 euro excl.
btw)
Het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie en inschrijvingen:
www.zorgcommunicatie.be.

Workshop sociale media
(exclusief voor zorg- en welzijnsvoorzieningen)
Het belang van sociale media groeit dag na dag. Ook in de zorg- en
welzijnssector. Sommige organisaties en voorzieningen zijn er al
goed mee weg, andere twijfelen nog of zijn zoekende.
Sociale media hebben tal van voordelen, maar ook enkele nadelen.
Hoe u de sociale media strategisch kunt inzetten om uw
organisatiedoelstellingen mee te helpen realiseren, is het
onderwerp van deze workshop. We concentreren ons op
Facebook, Twitter en LinkedIn. (De workshop focust niet zozeer op
technische vragen over sociale media, wel op de inhoudelijke,
organisatorische en strategische vragen.) De workshop is heel
praktisch gericht, met talloze voorbeelden uit de sector zorg en
welzijn.
De workshop ‘Sociale media in zorg en welzijn’ vindt plaats op:
donderdag 17 maart, van 10.00 uur tot 15.30 uur, in Kortrijk
(Zorgcommunicatie.be)
Deelnemen kost 175 euro (exclusief btw). Documentatie en
koffiepauze inbegrepen.
10% korting voor leden Vlaams Welzijnsverbond (157 euro excl.
btw)
Het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie en inschrijvingen:
www.zorgcommunicatie.be.
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Bron: https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/nieuws/opleidingenvoor-welzijn-door-zorgcommunicatiebe
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