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Congres 2019: ben jij al ingeschreven? 
Op 24 mei 2019 gaat de 30ste editie van 

het jaarlijks ZORG.tech-congres door in 

Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden.  

Via de website kan je als lid gratis 

inschrijven.  Indien dit nog niet is gebeurd 

kan dit via onderstaande link: 

https://www.zorg.tech/activiteiten/congr

es/info/about#nav-meeting  

Vergeet ook de happening op 

donderdagavond niet in Salons 

Waerboom eveneens in Groot-

Bijgaarden.  De ideale combinatie tussen 

een culinaire avond in een gezellig kader 

en contacten leggen met collega’s en 

firma’s.  

 

 

ZORG.tech fietst 
Wie Limburg wil ontdekken kan niet omheen de Limburgse Mijnstreek. De mijnen zijn al lang 
gesloten maar de statige mijngebouwen, schachtbokken, terrils en typische fauna en flora 
herinneren nog aan die glorieperiode. De noeste arbeid werd gestaakt en maakte ondertussen plaats 
voor een multiculturele samenleving waar het krioelt van kunst, creativiteit en culinaire finesse. Een 
streek met een rijk verleden maar de blik resoluut naar de toekomst gericht. 
 
Op zaterdag 29 juni 2019 organiseert ZORG.tech een fietsdag te Beringen en omgeving. 
Inschrijven is gratis voor leden en kan via onderstaande link: 
https://www.zorg.tech/activiteiten/activiteit/139/fietstocht-beringen/about#nav-meeting  
 

 
 
We kijken er naar uit om samen met jullie in onze nieuwe ZORG.tech-fietskledij een leuke dag door te 
brengen.  

http://www.zorg.tech/
https://www.zorg.tech/activiteiten/congres/info/about#nav-meeting
https://www.zorg.tech/activiteiten/congres/info/about#nav-meeting
https://www.zorg.tech/activiteiten/activiteit/139/fietstocht-beringen/about#nav-meeting
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Wist je dat… 
Het gebeurt wel eens dat een paswoord wordt vergeten. 

Indien dit bij het inloggen op www.ZORG.tech het geval is kan je eenvoudig een nieuw paswoord 

aanvragen. 

Stap 1: Klik op “Mijn ZORG.tech” 

 

Stap 2: Vul je Gebruikersnaam in en klik op 

“Wachtwoord vergeten?” 

 

Stap 3: Verstuur je aanvraag 

 

Stap 4: Open de mail die je ontvangen hebt 

en klik op de directe link. 

Andere opleidingen en activiteiten voorjaar 2019 
Op 7 mei 2019 organiseert Ki’ communications zijn jaarlijks Facility Management Zorgcongres. Het 
thema dit jaar is ‘Facilitaire & technische diensten als motor voor klantentevredenheid in de zorg.  
Informatie en inschrijven op www.kicom.be . 
 
Op 6 juni 2019 organiseert de kringwerking Oost- en West-Vlaanderen een studieavond: “Tools for 
togetherness, part of a healing environment”. 
Informatie en inschrijven via https://www.zorg.tech/activiteiten/activiteit/137/studieavond-tools-
for-togetherness-part-of-a-healing-environment/about#.XLXqqI9OKmQ . 
 
Algemene ledenvergadering op woensdag 26 juni 2019 om 17u in de vergaderruimte van de 
Technische Dienst, route 100 Gebouw M in het UZA, Wilrijkstraat 10 te 2650 Edegem. 
Aanmelden kan via https://www.zorg.tech/activiteiten/activiteit/143/algemene-

ledenvergadering/about#.XLXrg49OKmQ . 
 
 
 
 
Het ZORG.tech bestuur.  
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