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De dienstverlening
in het vizier
GSJ advocaten deelt 
haar kennis

Onze samenleving is complex en 

voortdurend in beweging. Voor lokale 

besturen die voortdurend streven naar 

een betere dienstverlening, biedt dit 

opportuniteiten en uitdagingen.

Vernieuwende zorg- en welzijnsconcepten, 

personeels- en organisatieontwikkelingen 

en de opkomende digitalisering en 

innovatieve technologieën zijn slechts 

enkele voorbeelden.

GSJ advocaten staat ten dienste van alle 

maatschappelijke dienstverleners die 

nood hebben aan een degelijke juridische 

ondersteuning en zijn bijzonder geplaatst 

om ook u bij complexe aangelegenheden 

bij te staan. Onze advocaten beschikken 

over de juiste kennis en expertise om u op 

juridisch vlak te begeleiden en adviseren. 

Samen met u gaan wij dan ook steeds op 

zoek naar de beste oplossing. 
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#IedereenZIA
Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn de zorg-
diensten van de lokale besturen meer dan ooit 
in actie. Overal geven medewerkers het beste 
van zichzelf met een ongelofelijke gedreven-
heid en een warm hart. De VVSG is trots op 
de zorg die de lokale besturen bieden. Ook nu 
het allesbehalve evident is, garanderen ze zorg 
op ieders maat. Hun onvermoeibare inzet en 
vakkundigheid maar ook de solidariteit tus-
sen burgers maakt de wereld, de gemeente en 
de buurt echt mooier.
Om de twee jaar reikt de VVSG de Zorg In 
Actie-prijs uit om de creativiteit en inzet van 
lokale besturen voor goede thuis- en oude-
renzorg te belonen. Normaal kan maar één 
initiatief de ZiA in de wacht slepen. Maar in 
deze uitzonderlijke periode is het onmogelijk 
om uit alle acties één winnaar te kiezen. Daarom besloot de VVSG om alle zorgdiensten van de lokale besturen in de 
bloemetjes te zetten. Dit jaar is #iedereenZiA! Want dankzij hun moed en doorzettingsvermogen blijven mensen de 
zorg krijgen die ze nodig hebben.

Iris De Mol
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