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GIBBIS organiseert ‘Welzijn - Workshops’ dankzij de financiële steun van het fonds voor solidaire 

Zorg van de Koning Boudewijnstichting 

 

De Koning Boudewijnstichting steunt het project ‘Welzijn – workshops ’ van GIBBIS. 

Het doel is om het zorgpersoneel, dat sinds het begin van de coronacrisis zeer zwaar 

op de proef is gesteld, fysieke en psychologische ondersteuning te bieden. Het project 

gaat deze maand van start en zal lopen tot maart 2021. 

 

GIBBIS bedankt de Koning Boudewijnstichting van harte voor haar bijdrage aan het project ‘Welzijn- 
workshops’ voor werknemers in de ziekenhuissector. Dit initiatief biedt individuele en collectieve 
ondersteuning (opleidingen op afstand, individuele massages, morele steun via groepsworkshops 
enz.) aan alle medewerkers van de ziekenhuizen die bij GIBBIS of Wallcura aangesloten zijn. Het 
project werd ontwikkeld in samenspraak met het terrein – via de HR-directies – en benadrukt de 
noodzaak van erkenning en ondersteuning voor elke werknemer, net als de behoefte om als team 
aan elkaars zijde te staan, te kunnen praten over het gevoel van de voorbije maanden en elkaar te 
vinden tijdens de opleidingen ‘Welzijn’.   
 
Patricia Lanssiers, algemeen directeur van GIBBIS, onderstreept het belang van dit soort initiatieven: 
“De twee besmettingsgolven hebben elkaar op zeer korte tijd opgevolgd. We zijn ons bewust van de 
impact van die aanhoudende stress op de gezondheid van het ziekenhuispersoneel en we willen de 
psychotraumatische gevolgen hiervan voorkomen en/of aanpakken. De ‘welzijn- Workshops’ geven 
de personeelsleden die dat willen de mogelijkheid om stoom af te blazen. Het is dan ook ons doel om 
de werknemers een toolbox en praktisch advies aan te reiken voor een beter welzijn en een beter 
evenwicht tussen lichaam en geest.”  
 
GIBBIS heeft, na de eerste besmettingsgolf, kunnen vaststellen dat deze aanpak in rustoorden 
doeltreffend was. GIBBIS ontving in mei immers al steun van het Fonds dr. Daniël De Coninck 
(Koning Boudewijnstichting) om dit soort workshops te organiseren in 13 Brusselse en Waalse 
rustoorden. Tussen 22 juni en 25 september van dit jaar vonden er zo meer dan 920 massages en 
11 workshops plaats in rustoorden. Overtuigd door dit succes, was het voor GIBBIS dan ook een 
evidentie om een tweede project in te dienen voor haar andere instellingen. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIBBIS (www.gibbis.be) is de pluralistische werkgeverskoepel van de private social profit 

gezondheidsinstellingen van het Brussels Gewest. Ze vertegenwoordigt 51 instellingen (onder 

andere ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en rustoorden), verspreid over meer dan 55 

sites in de 19 gemeenten van Brussel. 
 
 
 
 
Contactpersoon: Patricia Lanssiers, Algemeen directeur, +32 2 669 41 11, DirGen-AlgDir@gibbis.be  
 
Koning Boudewijnstichting (kbs-frb.be): Fonds voor Solidaire Zorg biedt ook in tweede golf middelen voor 
ondersteuning residentiële zorg - Perscontact: Erika Racquet, 02-549 02 56 of 0477-77 88 02 
 


