VERSLAG STUDIEDAG 01/03/2016

Op 1 maart vond de eerste studiedag van het jaar plaats op de locatie Hof Ter Elst in
Edegem.
STATUTAIRE VERGADERING
Als eerste op het programma stond de statutaire vergadering waarin het jaaroverzicht van
2015 en de planning van 2016 werd toegelicht.
Jaaroverzicht 2015:
-

Nieuwe leden / ontslagen van leden
Financieel verslag

Planning 2016:
-

7 juni: studiedag rond hygiëne te Lede
6 & 7 oktober: tweedaagse / studiereis
6 december: studiedag “nieuwbouw en afwerkingsmaterialen” te Gent

Wegens te weinig respons zal het initieel concept om naar Zwitersland op studiereis te gaan
niet doorgaan. De reden voor de geringe respons zal nog nagevraagd worden bij de leden
zodat het bestuur beter kan anticiperen op de behoeften van de leden.
Er zal een waardig alternatief gezocht worden voor de studiereis dus noteer wel alvast 06 en
07 oktober in jullie agenda.

WORKSHOPS
Na de statutaire vergadering werden er zoals vorige jaren terug workshops gegeven, maar
deze keer niet door de donateurs maar door de leden.
Onderstaande onderwerpen zijn aan bod gekomen:
WORKSHOP 1: SOP (Schoonmaak Ontslag Patiënt) gegeven door Hilde Vandewege (AZ STJOZEF/PZ BETHANIE MALLE) en Danny Christiaens (AZ SINT BLASIUS)

en Danny Christiaens
WORKSHOP 2: Calculatie: hoe implementeren op de werkvloer gegeven door Sofie van Hove
(ZNA – JAN PALFIJN)
WORKSHOP 3: Van uitbesteden naar inbesteden gegeven door Danny Christiaens (AZ SINT
BLASIUS)
WORKSHOP 4: Herorganisatie van de schoonmaak: efficiënte balans tussen schoonmaak in
eigen beheer en schoonmaak door externe contractanten gegeven door Petra Debruyne (UZ
GENT)
WORKSHOP 5: Hoe kwaliteitsvol werk leveren met minder personeel door Jeannine
Stesmans (UZ ANTWERPEN)
WORKSHOP 6: De hoteldienst mee op de zorgcarrousel: meer dan rondjes draaien. De
impact van een snel veranderende organisatie op de hoteldiensten door Suzy Gruyaert (AZ
DELTA)
De PowerPointpresentaties van de workshops worden voor onze leden ter beschikking
gesteld op de webiste.

TIME TO NETWORK
Na de interessante workshops was er de gelegenheid om tijdens de receptie en de lunch te
netwerken met collega’s en donateurs.

