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Datum Uur Evenement Plaats 

8/02/2019 11u00 – 13u00 
Community Meeting: Debat Voka-
memorandum 

Voka Brussel 

11/3/2019 13u30 – 15u30 

Inspiratiesessie: Kwaliteit, 
patiëntveiligheid en gepaste zorg als 
sleutel voor een haalbare, duurzame zorg 
in de toekomst 

Voka Brussel 

18/3/2019 18u00 – 20u30 Kennissessie: Big data in welzijn en zorg Kortrijk 

28/3/2019 15u00 – 17u00 
Inspiratiesessie: Preventie ziekteverzuim 
en re-integratie arbeidsongeschiktheid 

Voka Brussel 

4/4/2019 13u30 – 15u30 
Inspiratiesessie: Nieuw betalingsmodel in 
de zorg 

Voka Brussel 

29/4/2019 18u00 – 20u30 
Kennissessie: Van welzijn op het werk 
naar toekomstgericht model “Human 
Capital” 

Gent 

16/5/2019 18u00 – 20u00 
Kennissessie: Artificiële intelligentie in 
welzijn en zorg 

Affligem 

21/5/2019 13u30 – 15u30 
Inspiratiesessie: Smart health 
infrastructure 

Voka Brussel 

24/5/2019 11u00 – 13u00 Community Meeting: Verkiezingsdebat Voka Brussel 

6/6/2019 13u30 – 15u30 Inspiratiesessie: HRM in welzijn en zorg Voka Brussel 

13/6/2019 13u30 – 15u30 Inspiratiesessie: Participatie Voka Brussel 

17/9/2019 13u30 – 15u30 Inspiratiesessie: Zorgmodellen Voka Brussel 

24/09/2019 14u00 – 18u00 Congres HC TBD 

21/10/2019 18u00 – 20u00 
Kennissessie: Nooit eerder geziene inzet 
op preventie 

Limburg 

19/11/2019 13u30 – 15u30 Inspiratiesessie: Genetica Voka Brussel 

22/11/2019 11u00 – 13u00 
Community Meeting: Focus op 
participatie 

Voka Brussel 

9/12/2019 18u00 – 20u00 
Kennissessie: Voorstelling paper “Anders 
en beter werken in de zorg” 

Mechelen 
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Sessies Health Community 

 

Inspiratiesessies 

- Kwaliteit, patiëntveiligheid en gepaste zorg als sleutel voor een haalbare, duurzame zorg in 
de toekomst – maandag 11/3, 13u30 @Voka Brussel 

De zorg is een ‘burning platform’. Als we niet veranderen, implodeert het zorgsysteem, ten koste van 

burgers als zorggebruikers en van iedereen die in de zorg werkt. Die implosie vindt nu reeds langzaam 

plaats, onzichtbaar onder de waterlijn. We dienen dus dringend in te grijpen. Waar gaan we de 

middelen halen naast geobjectiveerde budgetgroei? In de eerste plaats via een grootschalige beweging 

van meer gepaste en veilige zorg. Kwaliteit moet de driver worden van het zorgsysteem.  

In deze sessie kijken we samen met zorggebruikers, beleidsmakers, middenveld, zorgprofessionals en 

– ondernemers, en academici hoe we dit hard kunnen maken, hoe we hiertoe breed kunnen 

mobiliseren en zetten we verdere stappen in die richting in kader van de komende legislatuur. Tegelijk 

is dit een uitstekende gelegenheid voor zorgorganisaties om hun input te leveren en hun voelsprieten 

uit te steken. 

 

- Preventie ziekteverzuim en re-integratie arbeidsongeschiktheid – donderdag 28/3, 15u00 
@Voka Brussel 

De federale regering moet in de volgende legislatuur een grote ambitie en transformatie voorop 

stellen in het domein van welzijn op het werk, in goede afstemming met het preventieve 

gezondheidsluik bij de gemeenschappen. Hiertoe implementeren we een up to date publieke 

boordtabel en transformatieplan, aangedreven door output i.p.v. input. We moderniseren de 

wetgeving en KB’s welzijn op het werk, gericht op output. En met een reeks prioritaire 

beleidsmaatregelen om welzijn op het werk in België en Vlaanderen state-of-the-art te maken. We 

gaan het debat aan met beleidsmakers, middenveld en academici zodat we de juiste boodschappen 

versterken richting periode 2019-2024. En ondernemingen leren tegelijk vanuit het debat en van 

elkaar. 

 

- Nieuw betalingsmodel in de zorg – donderdag 4/4, 13u30 @Voka Brussel 
Moeten we bij deze sessie nog uitleg geven? Dit wordt zonder twijfel het belangrijkste 

beleidsinstrument in de volgende legislatuur: de juiste financiële prikkels voor zorgverstrekkers en -

organisaties, en welzijn in Vlaanderen. Inclusief de introductie van een meer optimale 

budgettoewijzing en -planning op macroniveau. Dit alles moet goed zitten, met voldoende snelheid 

van transitie. We gaan het debat aan met beleidsmakers, middenveld, eindgebruikers, academici en 

ceo’s van zorgorganisaties om de wijze juist te zetten waarop we dit in de komende 5 jaar kunnen 

realiseren. 

 

- Smart health infrastructure – dinsdag 21/5, 13u30 @Voka Brussel 
Slim investeren in de juiste infrastructuur (ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg, kinderopvang, jeugdzorg, ziekenhuizen… maar ook allerhande tussenschakels en 

woningaanpassingen), vereisen oog voor de wijzigende zorgevoluties, de stappen naar meer 

geïntegreerde zorg (nieuwe zorgstrategische planning), zorg op maat (PVF) en de digitalisering (‘smart’ 

investeringen). Hoe zorgen we voor een optimaal investeringsritme in Vlaanderen? Hoe doen we het 

anders en beter, daar waar noodzakelijk? En met welke financiële middelen? Laat ons deze discussie 

in haar brede omvang aangaan samen met jullie, zorgondernemers, beleidsmakers en experten. 
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- HRM in welzijn en zorg – donderdag 6/6, 13u30 @Voka Brussel 
De zorgsector zal het meest getroffen worden door de toenemende personeelskrapte als gevolg van 

de vergrijzing. Dit is vandaag reeds het geval. Deze exponentiële uitdaging zal de trigger worden van 

een nieuw personeelsbeleid in de zorg. We wensen hier gezamenlijk vorm aan te geven, samen met 

beleidsmakers, academici, middenveld, innovatieve hulpmiddelen en ook het brede werkveld zelf. 

Zodat de bouwstenen goed worden gezet in de komende 5 jaar. 

 

- Participatie – donderdag 13/6, 13u30 @Voka Brussel 
Deze ambitieuze sessie beoogt enerzijds om ‘participatie’ in de zorg concreet meer handen en voeten 

te geven, zodat dit meer wordt dan een slogan. We kijken dus naar voortrekkers, best practices in het 

buitenland en gaan uiteraard ook volop in gesprek met de gebruiker zelf. We beogen om op basis 

hiervan meer optimale participatiemodellen met concrete toepasbaarheid te distilleren. Daarnaast 

willen we experimenteren met meer bottom-up inspraak van elke burger in het zorgbeleid, bv. bij de 

verdere beleidsvertaling van visienota’s zoals ‘Helping people live the healthiest lives possible’. 

 
- Zorgmodellen – dinsdag 17/9, 13u30 @Voka Brussel 

Naast het wegwerken van waardeverlies als gevolg van zorginhoudelijke beslissingen (via veilige, 

gepaste zorg en preventie), moeten we ook betere zorgmodellen en/of goedkopere alternatieven 

benutten, die dezelfde of hogere meerwaarde bieden tegen een lagere kost.  

Dit impliceert dus de inzet van minder middelen (mensen, technologie, infrastructuur) voor 

eenzelfde of beter resultaat. We verschuiven zorg, en de achterliggende processen, naar de juiste 

plaats, de juiste vorm en het juiste tijdstip. We verschuiven van de zorg in ziekenhuizen, geestelijke 

gezondheidszorg en andere opnamevormen naar minder dure zorg in de thuisomgeving en eventuele 

tussenvormen. Alle elementen moeten samenkomen, niet enkel via de directe brede implementatie 

in de zorgsectoren, maar tegelijk ook in de aansturing van transversale ‘Verantwoorde Zorg 

Organisaties’ (VZO) als koplopers in de transformatie, naar analogie met de internationale 

‘Accountable care organisations’ (ACO). Naadloze, goed gecoördineerde en performante totaalzorg 

moet de norm worden doorheen preventie, welzijn, gezin en curatie. Is het zelfs nog zinvol om te 

spreken over het ‘ziekenhuis’ van de toekomst? Laten we bij dit alles ook niet enkel (teveel) praten, 

maar vooral ook beginnen te doen, zodat het werkelijk vorm krijgt doorheen 2019-2014. En dat 

werken we uit samen met beleidsmakers, experten, middenveld, (zorg)ondernemers en gebruikers. 

 

- Genetica – dinsdag 19/11, 13u30 @Voka Brussel 
Erfelijke ziekten, genomics, crispr-cas enz. Voor velen lijkt dit nog ver van ons bed. Anderen zijn continu 

met deze materie bezig. En het gaat bijzonder snel. We moeten het zorgsysteem, en dus alle 

betrokkenen in hun dagdagelijkse werking, hierop voorbereiden. Om over ethische uitdagingen dan 

nog niet te spreken. We lanceren het debat samen met beleidsmakers, academici, (zorg)ondernemers 

en gebruikers. 

 

 

 

Community Meetings 
- Debat Voka-memorandum (vrijdag 8/02/2019, 11u @Voka Brussel) 
- Verkiezingsdebat (vrijdag 24/5/2019, 11u @Voka Brussel) 
- Focus op participatie (vrijdag 22/11/2019, 11u @Voka Brussel) 
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Kennissessies 
- Big data in welzijn en zorg – maandag 18/3, 18u00 @Notenhof te Kortrijk 

Big data kan de zorg beter, innovatiever, toegankelijker en efficiënter maken. Qua potentieel staan we 

overal, maar in de praktijk staan we nergens. We zijn rijk aan data, maar arm aan informatie. Big data 

wordt hét instrument voor vooruitgang in beleid, kwaliteit, ondernemerschap en innovatie in de zorg. 

Het is essentieel dat big data voor zorg geïntegreerd wordt vormgegeven door de Vlaamse en federale 

overheid samen, zodat alle relevante gegevensbronnen worden opgenomen. Tijdens dit 

minisymposium bespreken we de meest recente beleidsplannen en aanbevelingen met experten, 

beleidsmakers, zorgaanbieders en -ondernemers. 

 

- Van welzijn op het werk naar toekomstgericht model “Human Capital” – maandag 29/4, 
18u00 @Partena te Gent 

De federale regering moet een grote ambitie en transformatie voorop stellen in het domein van welzijn 

op het werk, in goede afstemming met het preventieve gezondheidsluik bij de gemeenschappen. Met 

een up to date publieke boordtabel en transformatieplan, aangedreven door output i.p.v. input. Met 

modernisering van de wetgeving en KB’s welzijn op het werk. Met de juiste financiële prikkels en 

taakverdeling (vb. attestering). Nieuwsgierig? Kom naar het symposium en debateer mee samen met 

de beleidsmakers, experten, en vele andere betrokkenen uit het veld. 

 

- Artificiële intelligentie – donderdag 16/5, 18u00 @De Montil te Affligem - gekoppeld aan 
ICT4Care Congres 

Artificiële intelligentie, het buzzword van 2019. U kan er niet naast kijken. Moeten we hier een boost 

aan geven in de beleidsplannen voor zorg, zoals we enkele jaren geleden met mobile health deden? 

Wat is de evidence? Welke zijn de ethische uitdagingen? En wat moet het beleid doen in de komende 

5 jaar om ons land hier voortrekker in te maken? Innovatie-ondersteuning voor AI is in ieder geval op 

komst. Nu al de betrokken domeinen in zorg nog aan elkaar knopen… Voor Voka moet AI in zorg alvast 

100% realiteit worden. 

 

- Nooit eerder geziene inzet op preventie – maandag 21/10, 18u00 @Limburg 
We lopen achter in preventieresultaten t.o.v. andere landen. We investeren veel te weinig in 

preventie. Onze vergoedingsmodellen zijn er niet op afgestemd (verkeerde prikkels). Het 

preventiebeleid maakt veel te weinig gebruik van nieuwe technologie en innovatie. En de preventie 

die we wel kennen, evolueert te traag, te klassiek, en veel te gefragmenteerd, o.a. in de 

bevoegdheidsverdeling. Dus de woorden ‘anders, meer en beter’ zijn hier wel op hun plaats. We kijken 

vooruit naar een grote omwenteling in de komende legislatuur en hoe we deze effectief zullen 

realiseren. 

 

- Voorstelling paper “Anders en beter personeelsbeleid in de zorg” – maandag 9/12, 18u00 
@Rode Kruis te Mechelen 

Voka bereidt in 2019 een Voka HC paper voor, samen met tal van stakeholders, om antwoorden te 

bieden op de piek in personeelskrapte (die enkel nog zal toenemen), op de nood aan flexibiliteit en 

inzetbaarheid doorheen welzijn- en zorgsectoren. We pakken taboes aan (KB78, IFIC, rimpeldagen, 

maribel, beroepstitels, versnipperde paritaire comités…) om het HR beleid toekomstgericht vorm te 

geven. Op dit symposium stellen we de paper voor en gaan het debat aan met politici, middenveld en 

experten. 

 



Programma Health Community 2019 

health community | koningsstraat 154-158 | 1000 brussel | t 02 229 81 11 | f 02 229 81 00 | info@healthcommunity.be  

 

 

 

En wat bieden we nog aan? 
 

Info en advies – vraag het aan Health Community via info@healthcommunity.be? 
Advies over o.a.: 

• Innovatie en matchmaking (testomgeving, partners nodig bij projecten,… 

• Beleidsvragen (regelgeving, hervormingen,…) 
Als gastspreker bij o.a.  

• Strategische sessies (bv. bij ziekenhuizen, …) 

• Symposia (1x per jaar) 
 
 

Belangenbehartiging 
• 2 papers en/of boek op jaarbasis 

 

 

Event 
• Congres – Dinsdag 24/9/2019 – regio: tbd 

Thema: ruime topics binnen healthcare aan bod laten komen 
 
 

Kortlopende trajecten 
• Missie naar China (Beijing and Wuxi, China) vanuit ENRICH (8-13 april 2019) 

• Missie naar Stuttgart vanuit Voka Vlaams-Brabant en Leuven Mindgate (3-6 november 2019) 
 
 

Langlopende trajecten 
• Zorgtransitie (major: zorgorganisaties – minor: 3 andere stakeholders) 

o + Participatief proces 
▪ Hoe zorggebruiker betrekken in zorgproces binnen de zorg? 
▪ Hoe zorggebruiker betrekken bij innovatie? 
▪ Hoe zorggebruiker betrekken in beleidsvorming? 

• Business development (major: ondernemingen – minor: 3 andere stakeholders) 
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