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Datum Uur Evenement Track 

6/02/2018 12u30 - 14u30 Dynamiek van vergrijzing op de werkvloer Track 3 

2/03/2018 12u30 - 14u30 Community meeting CM 

6/03/2018 10u00 - 12u00 Flexibiliteit en rimpeldagen op de werkvloer Track 3 

12/03/2018 17u30 - 20u30 Kennissessie deeleconomie en de zorg KS 

20/03/2018 12u30 - 14u30 Personal Health records Track 1 

20/03/2018 15u00 - 17u00 Psychisch en mentaal welzijn op het werk Track 3 

24/04/2018 12u30 - 14u30 Nieuwe samenwerkingen en kwaliteitsvolle zorg Track 2 

24/04/2018 15-00 - 17u00 Sociale zekerheid van de toekomst – deel 1 Track 4 

7/05/2018 18u30 - 20u30 Kennissessie Voka KC Paper  KS 

15/05/2018 10u30 – 12u30 Themasessie wonen & zorg  

30/05/2017 10u00 - 12u00 Sociale zekerheid van de toekomst – deel 2 Track 4 

1/06/2018 12u30 - 14u30 Community meeting CM 

11/06/2018 17u30 - 20u30 Kennissessie Community en buurtzorg KS 

19/06/2018 12u30 - 14u30 Data-analyse in de gezondheidszorg Track 1 

19/06/2018 15u00 - 17u00 Governance en new design public health Track 2 

18/09/2018 15u00 - 17u00 Debat rond de statuten en het achterliggende verhaal Track 2 

2/10/2018 13u30 - 18u00 
Congres: ‘Transformatie in de zorg: het opkomen van nieuwe 
zorgmodellen 

 

16/10/2018 12u30 - 14u30 Verankering mHealth-toepassingen Track 1 

16/10/2018 15u00 - 17u00 Re-integratie op de arbeidsmarkt Track 3 

22/10/2018 17u30 - 20u30 Kennissessie HC Paper i.k.v. de innovatieplatformen KS 

8/11/2018 12u30 - 14u30 Financiering van innovatie Track 4 

8/11/2018 15u00 - 17u00 Nieuw model laagvariabele zorg Track 2 

23/11/2018 10u00 - 12u00 Opportuniteiten van investeringsvehikels Track 4 

23/11/2018 12u30 - 14u30 Community meeting CM 

29/11/2018 14u00 - 16u00 Kwaliteitsprikkels in de zorg Track 4 

3/12/2018 17u30 - 20u30 TBD KS 

6/12/2018 12u30 - 14u30 TBD Track 2 

6/12/2018 15u00 - 17u00 Preventiecoaches Track 3 
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1. Track “Innovatie, technologie en digitale transformatie“ 

• Personal Health records & patiëntenplatformen en -portalen (Dinsdag 20 maart, 12u30 – 14u30) 
Patiëntenportalen zijn een belangrijke hefboom om zorg meer patiëntgericht en vraag gestuurd te 
maken. De vraag stelt zich ook of en wanneer we evolueren naar patiëntendossiers onder het 
beheer van de patiënt zelf, binnen een ruimere digitale wereld. Tijdens deze sessie maken we de 
stand van zaken op, met aandacht voor de beleidsevolutie op Vlaams en federaal niveau. 

• Data-analyse in de gezondheidszorg (Dinsdag 19 juni, 12u30 – 14u30) 
Hoe zit het met de (aangekondigde) big data in de zorg en onderzoek? Welke is de impact op de 5 P’s 
(persoonlijk, precisie, preventie, participatie, predictie)? En dit ook bijvoorbeeld in het licht van 
toenemende artificiële intelligentie. En welke zijn de implicaties vandaag, heel down to earth, in de 
zorg zelf? 

• Verankering mHealth-toepassingen (Dinsdag 16 oktober, 12u30 – 14u30) 
mHealth krijgt via projecten een plaats in het ruimere systeem van sociale zekerheid, met 
bouwstenen zoals financiering, kwaliteit, privacy, etc. In welke richting gaat dit kader? En hoe 
kunnen we zulk kader uitbreiden (of aangepast dupliceren) naar gelijkaardige innovaties die 
momenteel buiten het systeem vallen maar wel waardevol zijn? 

 
 

2. Track “Geïntegreerde en kwaliteitsvolle zorg” 

• Nieuwe samenwerkingen en kwaliteitsvolle zorg (Dinsdag 24 april, 12u30 – 14u30) 
Nieuwe modellen van samenwerking en/of netwerking worden volop geïntroduceerd in de zorg. Hoe 
brengen we hierin domeinen van welzijn, eerstelijn en residentiële zorg samen? Wie zit er aan het 
stuur? En hoe evalueren we de eerste beleidspistes die hierover worden/werden gelanceerd? 

• Governance en new design public health (Dinsdag 19 juni, 15u00 – 17u00) 
Tijdens een vervolgsessie gaan we dieper in op de diverse bouwstenen van populatiemanagement 
als sluitstuk van samenwerkingsmodellen: gedeelde visie en doelstellingen, gedeelde gegevens en 
ICT, gedeelde kwaliteit, gedeelde kosten en financiën, gedeeld leiderschap en 
verantwoordelijkheden. 

• Debat rond de statuten en achterliggende verhaal (Dinsdag 18 september, 15u00 – 17u00) 
In de zorg draait het niet meer om het juridisch statuut van een organisatie, maar wel om de 
meerwaarde in termen van kwaliteit en efficiëntie. Betekent dat het einde van statutendiscussies? 
Of zijn er nog ingrepen nodig op dat terrein? En hoe zorgen we ervoor dat de achterliggende 
bekommernissen dan daadwerkelijk de juiste antwoorden krijgen? Wat is de impact van dit alles op 
al dan niet waardevolle samenwerkingsmodellen doorheen organisatiestatuten? 

• Nieuw model laagvariabele zorg (Donderdag 8 november, 15u00 – 17u00) 
Na de lancering van het financieringsmodel laagvariabele zorg bij de ziekenhuizen (met focus op de 
honoraria), analyseren en evalueren we deze aanpak, met best practices voor de (zorg)ondernemers 
in het veld. 

• TBD (Donderdag 6 december, 12u30 – 14u30) 
 
 

3. Track “Preventie, welzijn en werk” - open voor alle Voka-leden 

• Dynamiek van vergrijzing op de werkvloer (Dinsdag 6 februari, 12u30 – 14u30) 
Plaats- en tijdsonafhankelijk werken in een diensteneconomie opent ongezien mogelijkheden op vlak 
van flexibiliteit. Toch blijft het lage aantal werkenden dat bijdraagt om de sociale zekerheid te 
financieren, één van de zwakke schakels van onze welvaartsstaat. We gaan tijdens deze sessie met 
experten in op de nodige hefbomen om oudere werknemers langer aan de slag te houden, de 
kansen inzake flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de rol van de werkgever/werknemer en overheid in 
dit verhaal.  
 
 

• Personeelsinzet, flexibiliteit en rimpeldagen (Dinsdag 6 maart, 10u00 – 12u00) 
Tijdens dit beleidsoverleg bepaalt Voka haar standpunten op de korte en middellange termijn over 
het personeelsbeleid in de zorg. Deelnemers (deels op basis van expertise) geven hier mee vorm aan, 
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met aandacht voor hervorming KB78, IFIC, maribel, rimpeldagen, personeelsnormen, krapte op de 
arbeidsmarkt, enz. 

• Psychisch en mentaal welzijn (Dinsdag 20 maart, 15u00 – 17u00) 
Psychisch welzijn blijft hoog op de radar staan bij preventie en welzijn op het werk. In 2017 hebben 
we deze werf aangevat in enkele sessies. Hierop gaan we verder met meer uitdieping en experten. 

• Re-integratie op de arbeidsmarkt (Dinsdag 16 oktober, 15u00 – 17u00) 
Welke zijn de best practices voor werkgevers wat betreft re-integratie bij arbeidsongeschiktheid 

• Preventiecoaches (Donderdag 6 december, 15u00 – 17u00) 
In 2018 wordt het project “Preventiecoaching” t.a.v. ondernemingen uitgerold doorheen alle 
sectoren. We gaan samen na wat we hieruit kunnen leren; wat we dienen bij te spijkeren in de 
implementatie en welke effecten zulke aanpak heeft. (samen met Instituut Gezond Leven en Verso) 

 
 

4. Track “Financiering, prikkels en sociale zekerheid” 

• Dubbele sessie rond de sociale zekerheid van de toekomst (Dinsdag 24 april, 15u00 – 17u00 + 
woensdag 30 mei, 10u00 – 12u00) 
Hoe laten we de totale rekening van de zorg kloppen, met het oog op voortschrijdende vergrijzing en 
innovatieve investeringen? Welke is de optimale verhouding publiek/privaat en waar bevinden wij 
ons in dit spectrum? Zetten we de middelen universeel of selectief in voor een optimale solidariteit? 
Wat met eigen bijdragen en supplementen? Wat met verspilling, overconsumptie en 
onderconsumptie en hoe verhoudt dit zich t.o.v.  de budgettaire groei? In twee sessies brengen we 
de diverse puzzelstukken samen voor een toekomstgerichte sociale zekerheid en Vlaamse sociale 
bescherming. 

• Financiering van innovatie binnen een vernieuwd innovatielandschap (Donderdag 8 november, 
12u30 – 14u30) 
We debatteren over de aanbevelingen van de Voka nota (samen met partners) en nemen hieruit de 
lessen en bijkomende verfijningen mee. (samen met partners ikv innovatieoverleg) 

• Opportuniteiten van verschillende investeringsvehikels (vrijdag 23 november, 10u00 – 12u00) 
Hoe gedeeld investeren, en met welke voor- en nadelen? Hoe volg je de betrokkenheid en 
performance continu verder op? Met aandacht voor beleidsuitdagingen en praktische vraagstukken. 

• Kwaliteitsprikkels in de zorg (Donderdag 29 november, 14u00 – 16u00) 
De eerste P4Q plannen zijn uitgeschreven voor wat betreft de Belgische ziekenhuizen. Dit is een 
eerste stap binnen een ruimere responsabilisering in functie van meerwaarde. Welke bijsturingen 
zijn nodig? Hoe reageert de zorgsector? En hoe vertalen we responsabilisering doorheen alle 
subsectoren van de zorg?  
 

 
 

5. Community meetings 

• Community Meeting met Etienne Maerien (Vrijdag 2 maart, 12u30 – 14u30) 

• Community Meeting met mini-debat (met o.a. Lorin Parys (NV-A), Mieke Van Hecke (CD&V), Freya 
Saeys (Open VLD), Bart Van Malderen (SP.A) en Anne Dedry (Groen.) (Vrijdag 1 juni, 12u30 – 14u30) 

• Community Meeting met Klaartje Theunis, kabinetschef van minister Vandeurzen (Vrijdag 23 
november, 12u30 – 14u30)  
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6. Debat met partijvoorzitters (begin december, op basis van beschikbaarheid) 

Hoe kijken de politieke partijen naar de transformatie in de zorg? Welke zijn hun prioriteiten, en waar 
maken ze onderling het verschil? Zijn ze zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor de komende 
decennia, gezien de sense of urgency? Wie wenst er snelheid te maken en wie niet? 

 
 

7. Kennissessies 

• Deeleconomie en de zorg (Maandag 12 maart, vanaf 18u00) 

• Voorstelling Voka paper (Maandag 7 mei, vanaf 18u30) 

• Community en buurtzorg (Maandag 11 juni, vanaf 18u00) 

• Voorstelling Voka paper rond voorstel innovatieplatformen (Maandag 22 oktober, vanaf 18u00) 

• TBD (Maandag 3 december, vanaf 18u00) 
 
 

8. Congres Voka HC – Dinsdag 2 oktober 2018 
Transformatie in de zorg: het opkomen van nieuwe zorgmodellen 

 
 

9. Traject “Nieuw zorgondernemerschap” 
Noden in de zorg in kaart brengen en concrete oplossingen regionaal uitwerken i.s.m. bedrijven/ 
kennisinstellingen/patiëntengroepen en andere betrokken stakeholders. 
 
 

_____________________________ 


