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bedeeld bij alle decision makers in de Belgische zorgsector,
met name ziekenhuizen, rusten verzorgingstehuzen, instellingen voor gehandicapten,
jeugdzorginstituten, thuiszorgor
ganisaties, ... en ook naar de producenten, leveranciers en service-



Anker wil steun zijn voor alle zorgverleners
Vorming verlenen waarvan de
onderwerpen altijd vanuit de
praktijk bekeken worden, dat
is de meerwaarde die Anker
vzw kan bieden aan alle medewerkers van zorginstellingen.
“Zorgen dat bewoners en patiënten krijgen wat ze nodig
hebben, rekening houdend
met wat ze graag hebben: dat
is waar Anker naar streeft”,
zegt Hilde Taillieu.

probleem vanuit ieders standpunt te bekijken. Er kunnen
ook meteen concrete afspraken rond verdere aanpak gemaakt worden.”

Die vormingen gebeuren bij
voorkeur in de zorginstelling
zelf. “Dat biedt diverse voordelen. Iedereen krijgt op hetzelfde moment dezelfde informatie, waardoor de verschillende
visies kunnen worden gedeeld.
Die interactieve aanpak laat
toe een doelstelling of een

Verder kunnen instellingen
ook op Anker rekenen voor
optimalisatie van de werking,
het bepalen van de strategie
en ondersteuning op vlak van
wetgeving.

wilt zich toch ook onderscheiden!’ waarin leidinggevenden
en geïnteresseerden even kunnen stilstaan bij ‘zorgen voor,
vroeger, nu en morgen’.

Bij het ander type vorming
staat de zorgverlener zelf centraal, “omdat je pas goed voor
een ander kan zorgen als je
jezelf goed voelt“, stipt Hilde
Taillieu aan.

STOFZUIGER
NILFISK-ADVANCE GD 910
●
●
●

Op 6 juni organiseert Anker het
symposium ‘anders zorgen, u

een krachtige 1100 W stofzuiger
handig opzetsysteem voor de hulpstukken
licht in gewicht

Hilde Taillieu

Anker vzw

Uw partner als het op ‘zorg’ aankomt

Onze troeven
y vorming interactief en praktijkgericht
y vorming bij u ter plaatse
y vorming aangepast aan uw wensen
y vorming gegeven door ervaringsdeskundigen
y begeleiding bij optimalisatie van de organisatie

Een greep uit ons vormingsaanbod
y Bewonersdossier, we houden het goed bij!
y Communicatie, de basis voor teamvorming
y Multidisciplinair samenwerken, meer dan vergaderen
y Eﬃciënt vergaderen, wie verwacht wat?
y Animatie, de rode draad doorheen de werking
y Warme zorg, net dat ietsje meer!
y Patiëntenrechten brengt plichten
y Een klacht of een gratis advies?
y Functioneringsgesprek, meer dan zomaar een gesprek
y Welzijn voor medewerkers, we zorgen er voor
y ………….

STOF- / WATERZUIGER
NILFISK-ADVANCE GWD 335
●
●
●

eenvoudige maar betrouwbare stof-/waterzuiger
gebruiksvriendelijke lediging van de watertank
grote, sterke klemmen voor gemakkelijk openen/sluiten

Neem een kijkje op onze website www.anker-vzw.be of neem contact op met Hilde Taillieu 0476 88 60 39 - anker1@pandora.be
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bedrijven actief in deze sector.
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De uitgavedata in 2007 zijn:
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Overname van artikels en
illustraties, geheel of gedeeltelijk, alleen na schriftelijke
toestemming van de uitgever.
De uitgever kan nooit verant
woordelijk worden gesteld voor
de inhoud van advertenties.
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BOMA, een totaalleverancier
van schoonmaakartikelen en –
producten voor de zorgsector,
wordt een belangrijke partner
van Senior Living Group (SLG).
Dat is één van de belangrijkere
privé-spelers in de markt voor
seniorenhuisvesting in België.
BOMA zal aan de acht instellingen van SLG efficiënte schoon
maaksystemen leveren.
“SLG werkt gedecentraliseerd”,
licht CEO Bart Bots toe. “Nadat
wij een rusthuis hebben overgenomen, wordt dat met veel
autonomie bestuurd door

het plaatselijke management.
Door het samenbundelen van
de aankoopvolumes slagen
we erin het aantal leveranciers
te beperken en efficiënter te
werken. Die strategie passen
we ook toe bij de aankoop van
schoonmaakmaterialen.”
SLG koos BOMA om verschillende redenen. “Het bedrijf
werkt onafhankelijk en kenmerkt zich door een grote
flexibiliteit, klantgerichtheid
en een goede prijs-kwaliteitverhouding”, vult Dominiek
Beelen, CFO van SLG, aan.

“Zij zullen maandelijks al onze
instellingen bezoeken om de
kwaliteit van het onderhoud
te evalueren en waar nodig
bij te sturen. Onze mensen
kunnen in hun erkend opleidingscentrum bovendien een
specifiek vormingsprogramma volgen.”

DUO-SPEEDMACHINE
NILFISK-ADVANCE SDM 43 DUO
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Foto: Robin de Wolf van BOMA
nv (links) en Dominiek Beelen
van Senior Living Group (rechts)
ondertekenen het contract.
SCHROB-ZUIGMACHINE
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●
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Opmaak enkel digitaal als
certified PDF aangemaakt via
postscript (virtuele printer), ge
distilleerd en gecertifieerd met
het pdf-profiel “SheetCmyk_1v3”.
info: www.certifiedpdf.net
U kunt voor de opmaak van uw
advertentie ook een beroep
doen op onze grafische afdeling.
Prijzen en voorwaarden op
aanvraag!

voor efficiënt onderhoud van bijna alle typen vloeren
werkt op 190 én 380 toeren/minuut
om te strippen, te schrobben en te boenen

●

●
●
●
●

professioneel reinigen en drogen in één arbeidsgang
bespaart dankzij het Eco Doseer Systeem (EDS)
laag geluidsniveau !

de grootste onafhankelijke schoonmaakleverancier in de Benelux
3500 schoonmaakartikelen op voorraad
fijnmazig distributiesysteem
erkend opleidingscenter
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