
Roadshow Flanders’ Care
Agentschap Ondernemen

U-sentric I Karel van Lotharingenstraat 4 bus 3/2, 3000 Leuven I www.u-sentric.com

design, with people



2 © u-sentric



3© u-sentric

Doorheen Vlaanderen zijn 8 workshops georganiseerd met een 
mix van ondernemers en zorgactoren om te achterhalen wat 
voor hen een samenwerking inhoudt en kan betekenen. 
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1. Doelstelling en context

De doelstelling van de opdracht is gemeenschappelijke en con-
crete samenwerkingsvoorstellen te ontwikkelen voor en met de 
diverse stakeholders in de zorg. 

Niet alleen deze samenwerkingsconcepten ontwikkelen is belang-
rijk maar ook de randvoorwaarden die deze samenwerking moe-
ten mogelijk maken, dienen in kaart gebracht te worden. 

1.1 Context
Een nood aan meer en andere samenwerkingsvormen tussen de 
zorgsector en de ondernemerswereld groeit. Deze vloeit voort uit 
de megatrends die reeds op ons af komen en ons in de toekomst 
nog staan te wachten.

Kruisbestuiving tussen deze partijen kan een wederzijdse toege-
voegde waarde creëren. Door innovatieve ideeën af te stemmen 
met zorgactoren en de noden van de zorgsector te communice-
ren naar de ondernemerswereld, kan er worden ingespeeld op de 
megatrends die ons te wachten staan en kan er proactief actie 
ondernomen worden. 

Deze megatrends brengen enkele maatschappelijke uitdagingen 
met zich mee voor de zorgsector en voor de ondernemerswereld. 
Door deze maatschappelijke uitdagingen is er vraag naar een 
goede samenwerking tussen ondernemers en zorgactoren om 
hierop in te spelen.

Één van de trends, de almaar stijgende levensverwachting heeft 
vooral gevolgen voor de aanwezige infrastructuur, die moet aan-
gepast worden aan deze groeiende groep ouderen. 
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wachten een kwalitatieve zorg aangepast aan hun individuele no-
den. Het is niet geweten wanneer welke technologische innovaties 
zullen doorbreken, maar wat wel is geweten, is dat ze disruptief 
zullen zijn voor zowel de economische en social profit sectoren 
als voor de samenleving in haar geheel. De zorgsector staat voor 
de uitdaging om al deze toekomstige technologische innovaties - 
rekening houdend met de maatschappelijke uitdagingen - gaan-
deweg voor zo een breed mogelijk publiek beschikbaar te stellen. 

Om in te spelen op deze megatrends, is de samenwerking tussen 
ondernemers en zorgactoren een belangrijke hefboom. Momen-
teel gaan heel wat innovatieve ideeën met marktpotentieel ver-
loren door gebrek aan afstemming met zorgverleners/vragers. 
Elkaar vinden om noden en oplossingen op elkaar af te stemmen 
verloopt hierdoor moeizamer. 

Om deze samenwerking mogelijk te maken en goed te kunnen facili-
teren zijn deze workshops georganiseerd. De overheid wilde vanuit 
het veld (vanuit de zorgsector en de ondernemerswereld) te we-
ten komen hoe deze samenwerking het best kan worden gefacili-
teerd en welke (rand)voorwaarden de stakeholders stellen bij een  
‘ideale’ samenwerking.  

Andere megatrends zijn ook terug te vinden bij de technologische 
innovaties die in volle opmars zijn.

Er zitten een aantal wetenschappelijke en technologische ver-
nieuwingen aan te komen die de zorgsector en de ondernemers-
wereld drastisch zullen beïnvloeden. 

Het “internet of things” waarbinnen tal van gebruiksvoorwerpen 
voorzien van sensoren en een eigen IP-adres met elkaar in ver-
binding zullen staan. Dit biedt binnen de groei naar de geperso-
naliseerde gezondheidszorg exponentiële toepassingsmogelijkhe-
den. Een hyper-geconnecteerde wereld zal een nieuwe dimensie 
geven aan de gezondheidszorg met alle mogelijke e-health appli-
caties om de juiste zorg op het juiste moment, op de juiste plaats 
te bieden.

Dankzij artificiele intelligentie kan medicatie in de toekomst wor-
den gepersonaliseerd. Robotica zal de accuraatheid van het 
menselijke handelen bij complexe chirurgische ingrepen gevoelig 
kunnen verbeteren of in sommige gevallen een ondersteuning zijn 
bij zorgkundige handelingen. 

De aanwending van big data in combinatie met sociale media zal 
de farmaceutische industrie veel tijd besparen in de doorlooptijd 
van klinische studies. 

3D-printing zal in combinatie met medische beeldvorming en slim-
me materialen een onuitputtelijke bron van medische en andere 
hulpmiddelen kunnen aanleveren. 

Zowel de maatschappelijke uitdagingen als de explosie van tech-
nologische vernieuwingen brengen een grotere zorgvraag met 
zich mee. De zorgvragers hebben ook (terecht) andere verwach-
tingen tegenover vroeger en worden steeds mondiger. Ze ver-
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2.1 Periode & methode van de workshops:

De ‘Roadshow’ was een intense “reis”.
Gedurende 7 weken werden in volgende steden workshops geor-
ganiseerd: 

  
27 mei Antwerpen    -      8 juni Hasselt        -      11 juni Brussel      -     16 juni Gent   
17 juni Aalst                -     22 juni Oostende   -       23 juni Geel        -     30 juni Roeselare
   

2. Welke actoren/ sectoren hebben  
deelgenomen ? 

Een 100-tal personen uit volgende sectoren hebben deelgeno-
men aan de workshops; 

Zorgsector: Zorgverstrekkers, zowel uit de residentiële sector als 
de thuiszorg actief in Vlaanderen, namen deel. Er waren individuele 
zorgverleners en deelnemers uit voorzieningen, met name hoofd-
artsen van universitaire, algemene en psychiatrische ziekenhui-
zen, huisartsen, leden uit het management van woon-zorgcentra, 
geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptensector. Ook Wit Gele 
Kruis, Familiehulp, Bond Moyson, Solidariteit van het Gezin,  Verso, 
Vlaams Welzijnsverbond,  huisartsenverenigingen,  mantelzorgplat- 
formen, het Vlaams Apothekersnetwerk en OCMW stuurden 
deelnemers.

Ondernemingen: Zowel starters, kleine en grote bedrijven actief in 
Vlaanderen maar ook internationaal namen deel. Volgen de domei-
nen waren vertegenwoordigd:  assistieve technologie, textiel, logis-
tiek, robotica, nanotech, meubelen, pharma, medical devices, diag-
nostica, big data, gegevensdeling, mhealth & wearables, e-health,  
veiligheidstoepassingen, telehealth en communicatie.

Een speciaal dankwoordje voor Agoria, iMinds, Vlaamse Vereniging 
van Hoofdartsen, Zorgnet Vlaanderen, Vlaams Welzijnsverbond, 
Wit Gele Kruis Vlaanderen, Verso en  POM West-Vlaanderen, om-
dat zij geholpen hebben bij de zoektocht naar gemotiveerde deel-
nemers voor de workshops.

 
Alle deelnemers die aanwezig waren bij deze workshops zijn 
actief betrokken en werkzaam in het veld en konden dus met 
grote expertise spreken over de realiteit waarin de samen-
werking vandaag gebeurt. De deelnemers waren dus zeer 
goed geplaatst om hun noden en wensen voor een ideale 
samenwerking in kaart te brengen. 

Het was in eerste instantie de ambitie van de ‘Roadshow’ 
om deze ervaren personen te betrekken bij de creatie van 
een beter samenwerkingsmodel voor de toekomst. 

Door de actieve participatie van de deelnemers in de ‘Road-
show’ zijn we te weten gekomen waar de noden en wensen 
echt zitten. Het resultaat hiervan zijn gedragen beleidsaan-
bevelingen, rechtstreeks vanuit het werkveld.
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De voorstellen van elke groep moeten antwoord geven op vol-
gende vragen: 

• Waarom willen ondernemers samenwerken met zorgacto-
ren en visa versa?

• Wat zijn de prioriteiten van de zorgactoren en ondernemers 
binnen deze samenwerking?

• Hoe ervaren de diverse stakeholders de samenwerking 
vandaag, wat zijn de ‘pains’ en ‘gains’ vandaag?

• Welk is volgens hen wel een werkbaar samenwerkingsmo-
del? Of wat zijn de voorwaarden om morgen samen te wer-
ken.

• Wat zijn hun voorstellen, suggesties, ideeën om een ideale 
samenwerking te realiseren? 

• Wat kunnen we onmiddellijk implementeren en wat is er 
haalbaar op korte en middellange termijn en wat is hiervoor 
nodig en door wie?

U-SENTRIC leidde 8 workshops aan de hand van 
een methodologie die gebaseerd is op 3 delen: 

1. Empathie creëren: Tussen zorgactoren en ondernemers: elke 
deelnemer neemt kort de tijd om zichzelf, de reden voor deel-
name en de verwachtingen over de workshop voor te stel-
len. Na de introductie en kennismaking wordt de groep ver-
deeld in homogene groepjes, ondernemers met ondernemers, 
zorgactoren met zorgactoren. In deze groepjes bespreken 
ze hun belangen in en voor een samenwerking. De respec-
tievelijke groepen stellen hun ‘key-elementen’ en prioriteiten 
voor, die nodig zijn om tot een ideale samenwerking te komen.  

2. Creatie van ideale samenwerkingsvoorwaarden: Daarna 
wordt de groep herverdeeld in heterogene groepen en worden 
ondernemers en zorgactoren gemixed. De uitdaging ligt er dan 
in, dat elke gemengde groep, de discussie opent met slechts 
1 gemeenschappelijk doel voor ogen: hoe kunnen wij optimaal 
samenwerken. Wat is daar voor nodig? Wat moet er gebeu-
ren zodat de beide partijen winnen bij deze samenwerking? Ze 
werken samen oplossingen uit voor eerder vernoemde priori-
teiten met oog voor de noden en wensen van hun eigen sector. 
 

3. Het ideale voorstel qua haalbaarheid en belangrijkheid: Wat 
zijn de ‘quick wins’, opportuniteiten en wat is er niet haal-
baar? Deze elementen worden weergegeven in een oppor- 
tuniteiten-moeilijkheidsmatrix en vertaald naar specifieke  
korte termijn doelstellingen. 

Belangrijk ! 
Alle voorstellen in dit rapport zijn dus het resultaat van een 
gemeenschappelijk uitgewerkt voorstel van  oplossing 
dat werd gecreëerd door zowel zorgactoren als onder-
nemers. Kortom: alle voorstellen worden gedragen door 
beide partijen.

We spreken in dit document over verschillende gebruikers, 
dit kunnen zowel de eindgebruikers van een product zijn, 
meer bepaald de zorgverleners of patiënten. Maar het kan 
ook gaan over patiënten van een zorginstelling die meer en 
meer als cliënt beschouwd worden of gewoon de klanten 
van een ondernemer. Al deze gebruikers (cliënt, bewoners, 
patiënten, ..) vatten we samen onder de noemer: ‘zorgvra-
ger’
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Wat betekent samenwerken?
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3. Wat betekent samenwerken voor de  
deelnemers?

Samenwerking tussen ondernemers en zorgactoren is gestoeld 
op net dezelfde elementen als in elke andere samenwerking. 

• Om samen te werken, moet er vertrouwen zijn tussen de ver-
schillende partners. 

• Om elkaar te kunnen vertrouwen moeten ze elkaar (leren) 
kennen; weten wat elkaars noden zijn en samenwerken naar 
en binnen een gemeenschappelijk doel en visie. 

• Bovendien wordt er verwacht dat diegenen die samenwerken, 
gemandateerd (beslissingen kunnen nemen) en gekwalificeerd 
(kennis ter zake) zijn. 

• Tot slot wordt binnen een samenwerking verwacht 
dat de ondernemers en vertegenwoordigers van de 
zorg respect voor elkaar en elkaars ritme hebben. 

Om een goede toekomstige samenwerking tussen ondernemers 
en zorgactoren te bewerkstelligen moeten er echter op diverse 
terreinen wijzigingen gebeuren. 

Deze wijzigingen situeren zich in de domeinen regelgeving, finan-
ciering, informatiedeling, netwerking en standaardisering.
Deze wijzigingen zijn essentieel om een toekomstige samenwer-
king succesvol te maken.

De wijzigingen zullen zich zowel in het werkveld van de onder-
nemers en de zorgactoren individueel, als in de samenwer-
king van zorg naar ondernemer en visa versa situeren. Deze 
wijzigingen worden ook verwacht in de samenwerking tus-
sen zorgactoren onderling, ondernemers onderling maar 
ook in de werking van de overheid en de kennisinstellingen.  
 

Zorgactoren - ondernemers

Kennisinstellingen - overheid

Zorgactoren 

Ondernemers

Zorgactoren 

Zorgactoren

3.1 Wat betekent samenwerking tussen ondernemers 
en zorgactoren?
• Samenwerken kan verschillende vormen aannemen. Het kun-

nen ondernemers zijn die met zorgactoren samenwerken 
vanuit de klassieke klant - leverancier relatie, het kan een sa-
menwerking tussen zorgactoren onderling zijn en tot slot geza-
menlijke (privé) initiatieven van zorgactoren en ondernemers.

• Deze verschillende vormen van samenwerken kunnen tot 
stand komen vanuit verschillende beweegredenen: efficiëntie-
verhoging, technologische vernieuwingen, wijzigende regelge-
ving, budgettaire redenen, invullen van noden en wensen, …

• Initiatiefnemers van innovatieve projecten zijn zowel terug te 
vinden in de zorgsector als in de ondernemerswereld.

• Communicatie is de sleutel tot een goede samenwerking. Om 
goede communicatie tot stand te brengen moet men elkaar 
uiteraard goed begrijpen. Ondernemers en zorgactoren be-
grijpen elkaar niet altijd. Beide partijen spreken een andere 
taal. Maar zelfs zorgactoren onderling begrijpen elkaars taal 
ook niet altijd. Het is belangrijk om een gemeenschappelijke 
taal te vinden om tot een succesvolle samenwerking te komen.

• Ook de overheid moet communiceren over haar activitei-
ten. Vele deelnemers zijn niet op de hoogte van verschillende 
maatregelen, middelen of organisaties die de overheid in het 
leven heeft geroepen.

• Samenwerking moet stoelen op een user centered aanpak. 
Samenwerking moet gedreven worden vanuit een hoger doel 
en dat is het welbevinden van de zorgvrager. De zorgvrager en 
zijn context centraal zetten in elke samenwerking, geeft hen en 

Ondernemers

Ondernemers



17© u-sentric

niet een van de actoren rond de tafel de belangrijkste rol. Door 
gebruik te maken van deze aanpak vergroot de samenwer-
king zijn kans op slagen en een succesvolle uitrol in de markt. 

3.2 Welke uitdagingen moeten worden aangaan om 
deze samenwerking te realiseren?

• Een beleid aangepast aan de wijzigende maatschappelij-
ke context. De maatschappelijke uitdaging binnen de zorg 
waarvoor de huidige overheid geplaatst wordt, is gigantisch. 
De wijzigende sociale context, de vooruitgang van tech-
nologie, een kostenbesparende overheid enz. zullen een 
grote verandering veroorzaken. Dit dwingt de zorgsector, 
ondernemers en dus ook de overheid om zorg (in het alge-
meen) met een frisse blik te benaderen en nieuwe priori-
teiten te stellen. De overheid zal een beleid moeten ontwik-
kelen dat positieve en duurzame wijzigingen mogelijk maakt.  
 
Alle  deelnemers van de Roadshow waren het unaniem eens 
dat de overheid, in tijden van baanbrekende veranderin-
gen, ook een baanbrekende visie moet durven neerleggen. 

• Een overheidsbeleid met een langetermijnvisie. De bewust-
wording dat er verandering moet zijn, is bij vele zorgactoren 
en ondernemers al - in mindere of hogere mate- ingezet. 
Meerdere initiatieven in het veld ontstaan uit de noodzaak 
tot verandering en men wil deze initiatieven sneller kunnen 
ontplooien samen met de zorgsector. Binnen dit kader heb-
ben reeds verschillende ondernemers en zorgactoren elkaar 
gevonden en werken ze samen. Zij kijken nu vooral naar de 
overheid om een beleid met een duidelijke (lange termijn)  
visie te ontwikkelen die voldoende flexibel is. De 
overheid zit op een kantelmoment en zal de ver-
andering en samenwerking moeten stimuleren.  

 
 
 

• Zowel de ondernemers als zorgactoren hebben budgetten 
nodig om innovatie of veranderingsprojecten door te voe-
ren; doch de houding t.o.v. overheidsfinanciering varieert sterk 
gaande van ‘vraag tot een totale financiering (zelfs pre-sales)’ 
tot een keuze van ‘afschaf van subsidies (“we zullen het zelf 
wel doen”)’.

• Over één zaak betreffende financiering zijn alle deelne-
mers het echter eens: financiering moet gebeuren op ba-
sis van kwalitatieve resultaten i.p.v. kwantitatieve output. 
 
 
 
 
 
 
 

• Zowel ondernemers als zorgactoren vragen een duidelijk re-
glementair kader dat ruimte laat voor initiatief en autonomie 
(in uitvoering) maar tevens aan alle initiatieven hoge eisen op-
legt (in ‘outcome’). Er is een resultaatsverbintenis nodig.

Wetgeving moet stoppen met de betutteling

Financiering heeft dringend nood aan een nieuw business model. 

Wetgeving moet een kader creëren waarbinnen vrijheid op gebied van uitwer-
king wordt toegelaten. 
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4. Verwachtingen geformuleerd tijdens de 
workshops: 

4.1  Wat verwachten ondernemers en zorgactoren van 
een overheidsbeleid? 

4.1.1 Een beleid met een sterke langetermijnvisie

Een visie…
• die volgens de deelnemers over de volgende jaren en legisla-

turen heen gaat en een stabiel kader schept waarin activitei-
ten zich kunnen ontplooien. 

• die structurele wijzigingen aandurft welke op lange termijn 
gangbaar en toepasbaar zijn. 

• die consistent is, duidelijke focus en klemtonen legt op basis 
van toekomstige en relevante marktbehoeften.

• die de zorgactoren en ondernemers in de zorg versterkt om 
initiatieven te ondernemen en hen in staat stelt om de verant-
woordelijkheid op te nemen en hen tevens verantwoordelijk en 
aansprakelijk maakt voor de ‘outcome’.

• een visie die de evolutie van een gezondheids,- naar een wel-
zijnseconomie ondersteunt. Een holistische visie die afstapt 
van de “zorgvrager’ als een optelsom van medische elemen-
ten en evolueert naar een visie van de persoon met zijn totale 
functioneren in zijn specifieke context.

Innovatie dat is het poeder! Dat is waar je voor kan kiezen! 
Elke zorgactor of ondernemer is in staat om producten of diensten te ontwik-
kelen, maar innoveren dat is iets waar je voor kiest, dat is wat je onderscheidt. 

4.1.2 Een flexibele regelgeving om te kunnen experimente-
ren
Om de samenwerking en zorginitiatieven te stimuleren is er een 
flexibele regelgeving vanuit de overheid nodig die sterk vereen-
voudigd en eenduidig is en niet voor interpretatie vatbaar.

De overheid zou een duidelijk kader moeten scheppen op basis 
van de regelgeving. Een kader dat borg staat voor een minimale 
garantie van kwaliteit, maar tevens de mogelijkheid toelaat om dit 
op een verantwoorde, innovatieve wijze in te vullen.
De huidige rigide regelgeving moet aangepast worden aan de snel 
veranderende omgeving van vandaag waarin op vele momenten 
flexibiliteit vereist is. Afwijken op de vooropgestelde regels moet 
mogelijk gemaakt worden, mits de kwaliteit voor de zorgvrager 
gegarandeerd is.

De regelgeving moet sneller evolueren naar een resultaatsverbin-
tenis eerder dan naar controle van het proces.
 
 

4.1.3 Meer focus in de financiering en nadruk op valorisatie.
Nieuwe zorgbusinessmodellen moeten aangemoedigd worden. 
Het oude zorgmodel op basis van kwantitatieve criteria, zoals ver-
goeding per prestatie, moet vervangen worden door kwalitatie-
ve criteria zoals: performance, verlagen van kosten, innovatieve 
oplossingen, samenwerking, inzet voor de zorgvrager, verbetering 
van kwaliteit voor de zorgvrager… 

De subsidiëring voor innovatieprojecten, ongeacht vanwaar de fi-
nanciering komt, moet dringend meer focus krijgen, i.p.v. de gelden 
te versnipperen over vele projecten. Focus gebaseerd op reële 
toekomstige marktbehoeften met een eis voor relevante oplos-
singen. Bovendien moet de nadruk niet alleen liggen op het op-
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starten van innovatieprojecten maar vooral op het implemente-
ren ervan.

Innovatieprojecten moeten een marktklaar resultaat opleveren. 
Het naar de markt brengen en uitrollen betekent uiteindelijk het 
valoriseren van de innovatie(gelden) die ten dienste van de be-
volking komen. 

4.1.4 Standaarden
De overheid moet zorgen dat er effectief en efficiënt kan geïnno-
veerd worden en moet daarvoor standaarden opleggen. Stan-
daarden die de diverse actoren (zorg en ondernemers) in staat 
moeten stellen om te bouwen aan effectieve realisaties die in 
een open omgeving kunnen toegepast en gebruikt worden. Deze 
standaarden worden op verschillende terreinen aangemoedigd.  

• Zowel zorgactoren als ondernemers halen aan dat er een 
gebrek is aan een technologische standaard. De verschil-
lende systemen die zorgactoren gebruiken kunnen vaak 
niet communiceren met elkaar. Hierdoor wordt waar-
devolle (zorgvrager)informatie niet gedeeld. Technologi-
sche standaarden zullen het mogelijk maken om data-
bestanden transparanter te beheren en uit te wisselen. 

• Ook standaarden binnen de medische procedures wor-
den aangehaald als een heikel punt. Het houdt innova-
tie tegen en maakt het zorglandschap onnodig complex.  

• Standaarden zijn de basis voor een positieve ontwikkeling waar 
focus i.p.v. versnippering geldt.

4.1.5 Communicatie
Als laatste punt maar zeker niet minder belangrijk, verwachten 
ondernemers en zorgactoren dat de overheid uitgebreid en dui-
delijker communiceert over haar acties en initiatieven en ze toe-
gankelijk maakt via één centrale plaats. 

4.2 Wat verwachten ondernemers van de kennisinstel-
lingen? 

Kennisinstellingen ontwikkelen vooruitstrevende technologie en 
hebben state-of-the-art inzichten en kennis. Ondernemers ver-
wachten dat, indien deze gedeeld wordt, deze zeker een meer-
waarde zou zijn voor de samenwerking tussen de diverse actoren. 
Valorisatie van de opgebouwde kennis binnen de kennisinstellin-
gen moet sneller gebeuren en dichter bij de ondernemer worden 
gebracht.

4.3 Wat verwachten ondernemers van de zorg- 
sector? 

De zorgsector biedt veel mogelijkheden tot samenwerken, maar 
tot die samenwerking komen met de zorgsector is niet altijd evi-
dent. De zorgsector is niet georganiseerd zoals een onderneming. 
Vaak gaat het binnen deze sector om complexe tot zeer com-
plexe organisaties. 

Transparantie creëren in de werking, het beslissingsproces en de 
juiste contactpersonen, is een noodzaak voor ondernemers zodat 
hun zoektocht naar de juiste partij en/of personen effectiever en 
sneller kan verlopen. 
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Ondernemers willen ook de “klassieke relatie klant - leverancier” 
doorbreken. Ondernemers willen betrokken worden in het ontwik-
kelingsproces om samen oplossingen te bedenken en expertise 
te delen.

Voorbeelden:
Om de samenwerking zo effectief mogelijk te maken vragen zij  
aan de zorgsector om de indicatoren kenbaar te maken waarop 
zij de aangeboden projecten evalueren. 

Zij vragen ook aan de zorgactoren om hun investeringsplannen 
beschikbaar te maken zodanig dat ondernemers zich kunnen  pro 
actief voorbereiden en samen kunnen zoeken naar geschikte op-
lossingen.

Ondernemers zijn het eens dat elke ondernemer in de sector ge-
lijke kansen moet krijgen, de kleine evenveel als de grote spelers, 
en dat lokale ondernemingen voorrang zouden moeten krijgen op 
buitenlandse ondernemers.

4.4 Wat verwachten de zorgactoren van de  
ondernemers?

Ondernemers moeten de voordelen van hun producten/dien-
sten/ideeën voor de zorg kunnen aantonen (efficiëntie, tijdswinst, 
gebruiksgemak…). Vanuit de zorgsector is een grote bron van ken-
nis over de noden van hun sector aanwezig. Deze willen ze kunnen 
delen met ondernemers om samen tot innovaties te komen.

Zorgactoren hebben geen flexibele beslissingsprocessen en vra-
gen respect voor het ritme van de zorg en de besluitvorming in 
de zorgsector.
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Hoe komen we tot een ideale 
samenwerking?
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5. Basisvoorwaarden voor een ideale samenwerking
5.1 Regelgeving

Over het algemeen wordt de huidige regelgeving als te complex 
en te rigide ervaren. Bovendien zorgt een steeds wijzigend en 
als maar complexer wordend wetgevend kader voor een impas-
se. Nieuwe innovatieprojecten opzetten tussen ondernemers en 
zorgactoren is vaak geen evidentie, veelal omwille van de rigide en 
complexe wetgeving eigen aan de zorgsector. 

5.1.1 Moderne en eenvoudige regelgeving
In een snel wijzigende omgeving verwachten ondernemers en 
zorgactoren een wetgeving die duidelijke klemtonen legt, die kwa-
liteit verzekert maar tevens flexibiliteit toelaat. In deze verande-
rende omgeving moet het mogelijk zijn om te experimenteren met 
nieuwe technieken om innovaties te ontwikkelen. Experimenteren 
vraagt een soepel kader, specifieke samenwerkingsregels en sa-
menwerkingsvormen. Als de overheid zorgactoren en onderne-
mers wil laten samenwerken in innovatiesamenwerkingsprojec-
ten, dan moet dit op een vlotte manier kunnen zonder hinder van 
allerlei personeelsstatuten en beperkende regels (zoals sector-
gebonden cao’s). Binnen dit kader wordt zeer vaak  KB 78 ver-
noemd als sterk beperkende factor en wordt gepleit voor meer 
ruimte binnen artikel 107.

5.1.2 Regelgeving aangepast aan een veranderende maat- 
schappij
De huidige maatschappelijke evolutie, in het bijzonder de toene-
mende vergrijzing, maakt dat de overheid een beleid moet uit-
stippelen in functie van deze verlengde levensverwachting en dus 
andere vormen van zorg moet voorzien.  

Binnen deze materie dringt de nood zich sterk op om meer en 
duurzamere samenwerking op te starten tussen ondernemers 

en zorgactoren. 
Door de veranderende context is het niet meer haalbaar voor de 
zorgsector om alle ‘zorgtaken’ op zich te nemen. Ondernemers en 
zorgactoren kunnen taken van elkaar overnemen. Deze nieuwe 
vorm van samenwerking moet wettelijk mogelijk worden gemaakt. 

Binnen een krimpende budgettaire ruimte moeten andere zorg-
vormen mogelijk zijn: de overheid moet oog hebben voor een 
vermaatschappelijking van de zorg en een nazorg dicht bij de 
zorgvrager. Een voorbeeld hiervan is inspelen op buurtzorg. De 
regelgeving moet dit soort samenwerking mogelijk maken in plaats 
van tegen te houden.

De verwachtingen van de zorgvrager veranderen ook; hij wil actief 
participeren in zijn behandeling en ook toegang hebben tot zijn 
persoonlijke gegevens. Dit geldt ook voor de diverse zorgverle-
ners. In een multidisciplinair zorgmodel is het noodzakelijk dat zij 
toegang hebben tot het dossier van de zorgvrager om de zorg 
beter te kunnen plannen en op die wijze te kunnen overgaan naar 
een meer efficiënte en kostenbesparende zorg met een betere 
kwaliteit.  

5.1.3 Regelgeving omtrent interoperabiliteit en inter- 
nationale standaarden
De overheid moet hiervoor een wettelijk kader scheppen dat 
drempels weghaalt voor uitwisseling van de gegevens van de 
zorgvrager en toegang verschaft aan de zorgverleners op een 
manier die bepaald wordt door de zorgvrager (met aandacht 
voor privacy!).
Uitwisseling van data in diverse domeinen en voor diverse doel-
einden vraagt standaardisatie. De overheid moet operationele 
ICT-standaarden opleggen, zonder het internationale markpo-
tentieel voor ondernemers te beperken. Dit zijn standaarden die 
een ver doorgedreven gegevensuitwisseling, gegevenssturing en 
analyse mogelijk maken. 
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Als je iets wil veranderen binnen de zorgsector dan loop je vaak tegen de regelgrenzen aan. Het 
is bijna onmogelijk om te kunnen experimenteren. Langs de ene kant zie je een soort controle en 
regelgeving die bedoeld is om in het belang van de patiënt te werken maar langs de andere kant 
stel je vast dat er nood is om nieuwe dingen te kunnen uitwerken. We willen de ruimte en vrijheid 
krijgen om te experimenteren, zodat we ideeën kunnen uittesten waarvoor je moet afwijken van de 
regel. Dit moet kunnen gedurende een bepaalde periode om een bepaalde doelstelling te bereiken.
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Wat is het verschil tussen de huidige proeftuinen en het 
voorstel van de deelnemers? 

De huidige proeftuinen: De huidige proeftuinen zoeken een 
oplossing voor een actueel probleem en niet specifiek voor 
een zorgorganisatie. Ze werken per provincie rond een be-
paald thema en zijn dus regio gebonden, als je in Antwerpen 
een mobiliteitsprobleem hebt moet je naar Limburg om dat 
te testen. 

Conceptuele proeftuin: Binnen deze proeftuinen willen deel-
nemers samen met verschillende relevante partijen (naar 
keuze) een oplossing vinden voor een concreet probleem dat 
zich voordoet binnen hun dagelijkse werking. De voorgestelde 
oplossing kan gaan over een innovatie, een aanpassing. 

Ondernemers en zorgactoren wensen de “oplossing” uit te 
testen om na te gaan of de voorgestelde oplossing inder-
daad relevant is. Voor deze test werken ze samen met part-
ners uit de directe omgeving of met partners die met een 
soortgelijk probleem zitten. De conceptuele proeftuin is vaak 
instellingsgebonden, het aantal partners is gelimiteerd en de 
samenwerking binnen deze testomgeving gebeurt met be-
drijven of instellingen die op dat moment reële oplossingen 
kunnen aanreiken voor dat specifiek probleem. 

Deze testfase is regelluw; zodat ondernemers en zorgacto-
ren zonder “beperkingen” de oplossing kunnen uitwerken.

Voorstellen van deelnemers:

 1. Regelluwe testomgeving-conceptuele proeftuinen 
Om zo vlot mogelijk te kunnen inspelen op nieuwe trends en ont-
wikkelingen moeten ondernemers en zorgactoren de mogelijkheid 
hebben om in een regelluwe omgeving te werken. Van de overheid 
wordt verwacht dat zij hier snel en alert op inspeelt. 

De overheid werkt momenteel te regulerend en moet zich meer 
richten op de ‘outcome’ of het eindresultaat. 

Door toe te laten een project uit te testen in een regelluwe omge-
ving creëert de overheid de mogelijkheid om het succes van een 
nieuw idee aan te tonen. Als ondernemers en zorgactoren samen 
de meerwaarde kunnen bewijzen van deze “test”, verwachten zij 
van de overheid dat zij haar wetgeving snel aanpast zodat het 
project kan worden uitgerold. Deze manier van “proefdraaien” is 
een proactieve werkwijze om aan te tonen waar de wetgeving 
moet gewijzigd worden om succesvolle situaties/oplossingen toe 
te laten.

Er is vraag naar een ‘conceptuele’ proeftuin, eentje die duidelijk 
verschilt van het huidig aanbod van proeftuinen. Een ‘conceptu-
ele’ proeftuin is gebaseerd op reële, real life problemen die een 
effectieve en snelle oplossing vragen. Die oplossing kan alleen ef-
fectief en op haar merites uitgetest worden binnen een regelluwe 
omgeving. 

De conceptuele proeftuin verschilt in zijn aanpak en uitwerking: 
In deze proeftuin wordt van een reëel probleem naar een effec-
tieve en snelle oplossing gegaan. Bij succes kunnen oplossingen 
snel geïmplementeerd worden in soortgelijke situaties wanneer 
de nodige wettelijke aanpassingen zijn doorgevoerd. 
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Een testomgeving die de ruimte biedt om te experimenteren zon-
der al te veel pottenkijkers. Je doet een investering en als een 
concurrent in dezelfde proeftuin zit, kijkt hij waar het gaatje in je 
ontwerp zit en gaat mogelijk met je idee lopen.

In de regel is het onmogelijk om te experimenteren. Er is nood aan 
een labo waar de regels soepel zijn, proeftuinen of een living lab met 
resultaat als outcome. In de regelgeving dient aangeduid te worden 
hoe men een afwijking op de regel kan verkrijgen.



• De regelgeving kaderen in een welzijnseconomie in plaats van 
een gezondheidseconomie.

• Samenwerking tussen zorgactoren en ondernemers stimule-
ren door middel van een holistische aanpak rondom de zorg-
vrager. 

• Het silo-denken doorbreken door de focus te leggen op een 
zorgvrager gestuurde aanpak.

• De mogelijkheid creëeren om conceptuele proeftuinen snel en 
tijdelijk op te zetten, om op reële noden gebaseerde nieuwe 
concepten en producten uit te testen in een regelluwe, real 
life omgeving.

• De complexiteit van de bestaande aanpassingen aan de re-
gelgeving terugdringen door het herschrijven van de basisre-
gelgeving. 

Beleidsaanbeveling 
regelgeving

Beleidsaanbeveling: regelgeving
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Efficiëntie in de zorg wordt afgestraft, als je efficiënter werkt dan ben je de 
patiënt en dus de financiering kwijt. Innovatie wordt op deze manier afgestraft, 
we hebben nood aan regelluwte zodat de wetgeving pro-actief gewijzigd en 
innovaties doorgevoerd kunnen worden.
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N.v.d.r.: De overheid heeft omtrent deze wetgeving reeds 
aanpassingen gedaan en een belangrijk traject afgelegd dat 
nu geleidelijk aan wordt geïmplementeerd. Het veld blijkt hier 
niet of in elk geval onvoldoende van op de hoogte te zijn. Dit 
getuigt van onvoldoende en inefficiënte communicatie van-
wege de overheid over wijzigingen die voor zorgactoren en 
ondernemers nochtans van essentieel belang zijn.

Zorgactoren en ondernemers gaan er vanuit dat het opleggen 
van een  gestandaardiseerde technologie en de creatie van een 
centraal gegevensplatform idealiter tot een meer en beter sa-
menwerken zal leiden. 
 
Communicatie tussen zorgactoren
Binnen deze geconnecteerde omgeving moet de taal die gebruikt 
wordt verstaanbaar zijn voor eenieder die toegang heeft (zorg-
actoren en zorgvrager) tot de verschillende luiken van het dossier.
Om dit te kunnen realiseren is er een vertaalslag nodig tussen de 
verschillende zorgactoren. 

Voorstellen van de deelnemers: 

1. “Empowerment” van de zorgvrager. 
Ondernemers en zorgactoren schuiven het principe van ‘Empower 
de zorgvrager’ sterk naar voren, hij moet eigenaar zijn en inzicht 
hebben in eigen gegevens. Het dossier van de zorgvrager moet 
voor alle zorgsectoren toegankelijk zijn. Informatie moet gedeeld 
kunnen worden om een kwalitatieve en zorgvraaggecentreerde 
zorg te kunnen verlenen. 

5.1.4 De noodzaak van gecentraliseerde, geüniformiseerde, 
gestandaardiseerde en toegankelijke informatie.

Zowel ondernemers als zorgactoren vragen om een gestandaar-
diseerde technologie binnen de zorg. Standaardisatie zorgt er-
voor dat systemen op elkaar kunnen aangesloten worden, dat 
gegevens toegankelijk worden en bijgevolg gedeeld. Een techno-
logische standaardisatie verhoogt dus de toegankelijkheid tot de 
gegevens van de zorgvrager voor de behandelende artsen en 
zorginstellingen. Dit werkt niet alleen de effectiviteit  en efficiëntie 
van de zorgverstrekking in de hand, maar hierdoor kunnen ook de 
diverse fasen in de behandeling (voor, tijdens en na)  beter op 
elkaar afgestemd worden.

De deelnemers verwijzen  naar het ‘e-healthdossier’: 
Ook hier dringt er zich één standaard op zodat koppelingen ge-
maakt kunnen worden met andere relevante gegevensplatfor-
men. De wetgeving dient dit mogelijk te maken. Alle nieuwe IT-pro-
jecten moeten dan aan deze opgelegde standaarden voldoen 
zodanig dat alle nieuwe systemen onderling met elkaar en met de 
bestaande systemen kunnen communiceren .

Om een breed en toegankelijk datanetwerk op te zetten, moet de connectiviteit 
sterk verbeterd worden. Binnen de informatica zien we nu systemen die niet 
met elkaar kunnen spreken, net zoals we zien dat diensten niet met elkaar 
kunnen spreken, organisaties niet met elkaar kunnen spreken. Het overleg 
ontbreekt omwille van deze structurele mistoestand.
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Privacy wordt te extreem beschermd vanuit de overheid. Zowel 
ondernemers als zorgactoren vinden dat, mits de toestemming 
van de zorgvrager, de informatie gedeeld mag worden. De zorg-
vrager moet eigenaar worden van de eigen data en deze moeten 
gedeeld kunnen worden tussen alle betrokken zorgactoren. 

Indien de zorgvrager zelf verantwoordelijk is voor zijn ge gevens, 
moet hij zelf kunnen bepalen welke informatie ze al dan niet 
delen met de verschillende zorgactoren. In plaats van de ge-
gevens per dokter te bewaren, wordt de zorgvrager eigenaar 
en kunnen de verschillende dokters het dossier inkijken. Hier-
mee wordt het dupliceren van onderzoeken vermeden en 
kan betere en meer kwalitatieve zorg worden aangeboden.  

Wat wij doen is altijd terug naar de patiënt gaan, we werken persoonsgericht 
en wat daar dan bij geldt, is de uniformiteit van de taal, wij spreken over het 
functioneren van iemand in plaats van over zijn ziekte te praten. Want als je 
over ziekte praat dan is de arts rond tafel de expert en als je de patiënt laat 
spreken over zijn functioneren dan is de patiënt expert. En of je dan een kine-
sist, maatschappelijk werker of arts bent, iedereen begrijpt of een patiënt zich 
kan wassen of boodschappen kan doen. Dit is een aanpak die ik op microniveau 
toepas maar kan best op macro- of mesoniveau toegepast worden. 

2. Technologie standaarden/ internet of things
Een context dient gecreëerd te worden om het enerzijds moge-
lijk te maken dat bestaande technologieën gemakkelijker geïnte-
greerd raken en anderzijds om te komen tot rationalisering (= met 
ratio) zodanig dat universele software platforms/linken ontstaan 
waar de gegevens op terecht komen.
Technologiestandaarden hebben tot doel beredeneert beslissin-
gen te kunnen nemen, informatie delen en informatie uit techni-
sche apparatuur in het dossier van de zorgvrager op te nemen. 
Eén standaard is nodig om alle informatie en software met elkaar 
te laten communiceren.

Dit versterkt het belang van het internet dat voor iedereen dient 
beschikbaar te zijn zodat alle informatie ook gedeeld kan worden. 
Een voorstel is de internetaansluiting op te nemen als deel van 
de dienstverlening van het ziekenfonds en dit te regelen via de 
bijdrage.

Het doel van technologiestandaarden is beredeneert beslissin-
gen nemen, informatie delen en informatie uit technische appa-
ratuur in het dossier van de zorgvrager krijgen. Er is nood aan 
één standaard om alle informatie en software met elkaar te laten 
communiceren. 

Valkuilen:
Bij het delen van de gegevens van de zorgvrager is er altijd het 
gevaar van privacy. Hieromtrent zullen eenduidige en duidelijk af-
spraken gemaakt moeten worden. 
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Opmerking van de deelnemers: 

De overheid moet er rekening mee houden dat de huidige 
generaties jongeren (die de komende generaties in de zorg 
zullen zijn) opgegroeid zijn met een footprint en mentaliteit 
van delen en vrije toegang tot meerdere data. Zij zullen ver-
wachten en ook eisen dat de omgeving van de zorg trans-
parant wordt. Allerlei bronnen zijn al ter hunne beschikking 
en stellen hen in staat om steeds meer informatie te ver-
zamelen. Zij zullen hoe langer hoe meer willen beslissen over 
hun eigen data en deze data al dan niet in eigen beheer ver-
zamelen, aanvullen en delen met de personen en instanties 
van hun keuze en op die wijze ook mederegisseur van hun 
behandeling kunnen en willen worden. (van 5.6)



33© u-sentric



34 © u-sentric

Beleidsaanbeveling: toegankelijke informatie

• Versnelde toepassing van het gebruik van internationale 
standaarden.

• Het installeren van toepassingen op het Vitalink platform 
versnellen.

Beleidsaanbeveling
toegankelijke 
informatie
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5.2 Financiering & ondersteuningsinstrumenten

De financieringsmogelijkheden in de zorg, voor zowel zorgactoren 
als voor ondernemers zijn erg uitgebreid en komen vanuit diverse 
hoeken. 

Dat deze mogelijkheden sterk vereenvoudigd moeten worden en 
gebaseerd moeten zijn op andere parameters, daar waren de 
deelnemers aan deze workshops het unaniem over eens. Deze 
financiering zal niet sterk meer toenemen en in sommige gevallen 
zelfs krimpen. De zoektocht naar andere manieren van financie-
ring van de zorgsector zal er toe leiden dat zorgactoren en on-
dernemers elkaar sneller gaan vinden en samenwerkingsprojec-
ten gaan opstarten. 

Ook het wijzigen van de maatschappelijke context samen met een 
afnemende financiering zal ertoe leiden dat de zorgactoren op 
zoek gaan naar andere creatieve, innovatieve mogelijkheden om 
te voldoen aan de vraag van de zorgvrager en het behoud van 
een kwalitatieve zorg.

5.2.1 Subsidies onder de loep
Innovatie alleen is niet voldoende. Ondernemers vinden dat meer 
geïnvesteerd moet worden in implementatie in plaats van enkel 
op innovatie. Te veel geld wordt voorzien voor innovatie maar niet 
gekoppeld aan doorgroei, de implementatie en valorisatie achter-
af wordt vaak vergeten. Te veel projecten stoppen na de ‘proto-
type’ fase omdat subsidies stoppen of omdat budgetten ontoe-
reikend zijn voor de aflevering van een marktklaar product.

Voorstel van deelnemers:

Groeikapitaal voor implementatie van innovatieve projecten.
De ondernemers hebben nood aan meer groeikapitaal voor de  
effectieve lancering van een product of dienst. Ze wensen dat dit 
voorzien wordt in het toekomstige financieringsmodel. 

De subsidiëring mag professioneler gebeuren. Dit kan door de 
subsidies toe te kennen op basis van een grondige haalbaar-
heidsstudie en/of een gedegen business plan met duidelijke ‘mile 
stones’ en ‘een outcome’ uitgedrukt in termen van de toegevoeg-
de waarde van de innovatie voor de zorgvrager en het marktpo-
tentieel. De subsidieinstrumenten die hiervoor op de markt zijn 
moeten beter en breder bekend worden gemaakt. 
Innovatieprojecten moeten ook gebaseerd worden op een holis-
tische benadering van de zorgvrager, in plaats van alleen op een 
gezondheidsaanpak. 

De financiering duwt in een bepaalde richting en dat zorgt voor minder kans 
op innovatie.

Mocht er nu geen geld in de wereld zijn, hoe zouden we het dan doen?

Minder innovatie, meer implementatie, ik zie heel veel projecten die gestart 
worden gewoon omdat ze heel innoverend of vernieuwend zijn, ze zien er heel 
ambitieus uit maar uiteindelijk als je dan ook echt bij patiënten bent en je weet 
wat er allemaal mis kan gaan dan moet je echt eerst luisteren en dan doen, 
daaruit vertrekken en dan verder gaan. En niet heel ingewikkeld, bijvoorbeeld: 
een exoskeleton, men zoekt beter naar heel simpele dingen die voor iedereen 
nuttig zijn dan heel veel geld te investeren in dingen die zo ingewikkeld zijn dat 
bijna niemand ze kan gebruiken.
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Het geld van de overheid is op, ik vind dat geweldig, dat 
creëert creativiteit. Dit is een gigantische 

opportuniteit.

De producten die ik produceer, moeten betaalbaar blij-
ven voor mijn eindgebruiker.



• Focus leggen op de innovatie én de implementatie en valorisa-
tie van het eindresultaat.

• Elk gesubsideerd innovatieproject maakt een degelijk en haal-
baar businessplan. 

• Elk innovatieproject omvat de relevante partners binnen de 
waardeketen, van idee tot uitrol op de markt. 

• Subsidieinstrumenten ontwikkelen voor snelle implementatie 
op korte termijn van oplossingen met een toegevoegde waar-
de voor de zorgsector. 

• Partners in een gesubsidieerd innovatieproject werken samen 
op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid en investe-
ring.

Beleidsaanbeveling: financiering innovatieprojecten
 

Beleidsaanbeveling  
financiering 
innovatieprojecten
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Wat is de meerwaarde voor de patiënt en niet voor bedrijf x of y?

Moesten er geen subsidies zijn, zou er misschien veel meer innovatie zijn. 
Moesten we met eigen middelen financieren zowel langs ondernemerszijde 
als zorgzijde, gaan we misschien meer dedicated werken. We hebben beide 
onze centen erin gestoken, dus we zullen er voor moeten zorgen dat het wel 
goed werkt.
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Voorstel van deelnemers: 

Gunningsvoorwaarden wijzigen om innovatie te stimuleren.
Gunningvoorwaarden moeten evolueren van prijsgeoriënteerde 
naar kwalitatieve voorwaarden:
• garanderen van de minimum kwaliteit van het product en ser-

vice 
• favoriseren en stimuleren van de samenwerking tussen zorg-

actoren en ondernemers (diversiteit over de silo’s heen)
• vrijheid laten om samen te werken met meerdere partners 

toelaten van creativiteit en innovatie.

De opgegeven prijzen moeten verantwoord worden; waarom 
deze prijs, hoe samengesteld, prijszetting geven, waarom onder-
scheiden we ons op dit vlak. Dit is een must voor toekomstige 
overheidscontracten. 

Ondernemers stelden voor dat de overheid de opdrachtgever is, 
m.a.w. een bestelling plaatst en deze slechts betaalt als het pro-
duct echt werkt. 

Waar alle deelnemers het echter roerend mee eens waren is 
dat overheidsopdrachten inhoudelijk niet alle punten en komma’s 
moeten regelen. Overheidsopdrachten moeten een kader schet-
sen dat duidelijk de krijtlijnen zet waarbinnen de inschrijvers kun-
nen werken en dat de vereiste outcome bepaalt.

5.2.2 Herziening van de overheidsopdrachten

Aanbestedingen worden vaak als te betuttelend beschouwd en 
zijn veel te rigide opgesteld en/of ze zijn te specifiek waardoor in-
novatie niet wordt bevorderd. Ze worden vaak uitgeschreven met 
1 oplossing in gedachten. Daardoor komen andere oplossingen 
niet in aanmerking. Deze aanpak laat geen innovatie toe. Zorgac-
toren zijn niet vrij om hun partner te kiezen. 

Voorbeeld dat in dit kader werd aangehaald door de deelne-
mers: 
Een zorginstelling had in een eerdere samenwerking een positie-
ve ervaring met partner x en wou graag met haar opnieuw in 
zee gaan. Omwille van de omvang en kostprijs van het project 
moest hij een overheidsopdracht uitschrijven en kwam partner 
x niet meer als beste partij naar voren omwille van de kwantita-
tieve voorwaarden. De zorginstelling moest dan noodgedwongen 
samenwerken met een partner waar hij nog geen relatie mee op-
gebouwd had en waarvan hij niet wist wat hij uiteindelijk kon ver-
wachten. 

Een ander voorbeeld aangehaald door de deelnemers : 
Stel je bent op zoek naar een ziekenhuisbed en je beschrijft perfect 
hoe de wieltjes moeten draaien. Een leverancier die “innoveren-
de zwevende bedden“ maakt die een heleboel andere voordelen 
hebben, komt door de eerdere specificaties niet in aanmerking 
voor deze aanbesteding. 

De administratie rond overheidsopdrachten is te zwaar en 
te complex en de ondernemers pleiten voor een sterke ver-
eenvoudiging. Zeker voor jonge en startende bedrijven is dit 
een zwaar en intens proces.

Uit dit voorstel blijkt dat de mogelijkheid om gebruik te maken 
van het instrument ‘Innovatief Aanbesteden’ niet gekend is bij 
ondernemers en zorgactoren. Innovatief Aanbesteden cre-
eert een uniek kader waarbinnen de overheid en de bedrijfs-
wereld samen innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen 
voor specifieke uitdagingen.
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De ondernemers hebben andere financieringsvormen nodig, zij denken aan 
minder subsidiering, ze denken aan een bestelling die de overheid of de maat-
schappij kan doen. De subsidies die er nu zijn, zijn gewoon te uitgebreid , er zijn 
allerlei instanties die naar elkaar wijzen en die zeggen dat er geld is maar dan 
net niet voor hetgeen waarvoor jij komt aankloppen en je dan doorverwijzen 
naar een andere instantie. En daarom zouden wij graag gewoon een bestelling 
willen zien en dat die alleen betaald wordt als de toestellen echt werken.



• De aanvraagprocedure sterk vereenvoudigen.
• Bij de keuze van de uitvoerder de kwalitatieve criteria even 

zwaar laten door wegen als de kwantitatieve criteria.
• Voorwaarden opnemen om de effectieve kwalitatieve werking 

van het ‘product’ te garanderen. 
• Gunningscriteria bij lange termijn opdrachten flexibel maken 

zodat deze in overleg kunnen gewijzigd worden indien nodig.
• Mogelijkheden uitwerken zodat jonge en startende onderne-

mers kunnen participeren in overheidsopdrachten.
• Voorwaarden opnemen die de samenwerking bij de uitvoering 

van de opdracht kaderen en stimuleren.

Beleidsaanbeveling  
herziening van  
overheidsopdrachten

Beleidsaanbeveling: herziening van  
overheidsopdrachten.
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Aanbestedingen zijn de achilleshiel van een startende ondernemer, je moet 
kunnen aantonen wat je allemaal al bereikt hebt met je onderneming en 
hoelang je al bestaat. 
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5.2.3 Vereenvoudiging opstart projecten

Zowel zorgactoren als ondernemers hebben vaak het gevoel in 
een berg van papierwerk te verdrinken. Het zoeken naar de juiste 
personen en de juiste subsidies wordt door hen ervaren als een 
doolhof. Ze worden ontmoedigd om hun (innovatief) idee/project 
uit te werken omwille van de complexe structuren die ze moeten 
doorworstelen vooraleer ze kunnen starten.

Zowel zorgactoren als ondernemers gaven aan dat er nood is aan 
een aanspreekpunt en begeleiding vanuit de overheid doorheen 
het proces. Ze vragen naar een ‘guideline’ en een algemeen aan-
spreekpunt dat hen wegwijs maakt in dit doolhof van subsidies, 
informatie en organisaties. 

Voorstellen van de deelnemers:

1. Kortere doorlooptijden 
Enerzijds kortere doorlooptijden met betrekking tot de aanvraag-
procedure: Ondernemers en zorgactoren vragen een sterke ver-
eenvoudiging van het doorloopproces voor administratie bij het 
opstarten van nieuwe (innovatie) projecten. 

Anderzijds kortere doorlooptijden met betrekking tot acceptatie 
van het project binnen de zorgsector: Kleine bedrijven en wensen 
de mogelijkheid tot opstarten van proefprojecten om sneller ac-
tief te zijn binnen de zorgsector en het starten te vereenvoudigen. 
Opboksen tegen de gerenommeerde bedrijven is niet eenvoudig.

2. Relevante begeleiding 
De deelnemers gaven aan dat er permanent nood is aan bege-
leiding vanuit de overheid doorheen het traject. Dit gaat van een 
website tot een 1-op-1 begeleiding voor het opstarten van nieuwe 
projecten. Belangrijk is dat de verschillende stappen in het volledi-
ge traject vanuit één punt kunnen samen opgevolgd worden.

 3. Single point of contact
Deelnemers hebben geen of weinig kennis van de bestaande or-
ganisaties en overheden of geven aan dat ze te versnipperd zijn. 
Momenteel ontbreekt het aan bekendheid van een informatie-
contactpunt dat hen naar de juiste instanties kan doorverwijzen. 
Dit vraagt een transparante en goede communicatie over de ver-
schillende verantwoordelijkheden en rollen. Zowel ondernemers 
als zorgactoren vragen naar 1 contactpersoon (cfr. accountma-
nager) die hun organisatie of vraag opvolgt binnen de overheid.

De innovatiecentra, zoals ze vandaag zijn opgevat, beantwoorden 
niet of onvoldoende aan deze verwachtingen. POM  West-Vlaan-
deren werd echter wel vermeld als begeleider, wegwijzer van on-
dernemers bij projecten in de zorgeconomie.

Dus 1 single point of contact, een extra laag? Neen we hebben al lagen genoeg. 
Neen, 1 deur met ne wegwijzer, daar vind ge dat, daar vind ge dat. Eén contact-
punt, maar dan niet met een beltoon van u wordt zo dadelijk geholpen.

4. Het stappenplan voor een subsidieaanvraag

Stap 1: ‘Guideline’ voor het vinden en indienen van een aanvraag 
voor subsidies. “Waar moet je zijn? Welke soort subsidies kan je 
verkrijgen, wat zijn de randvoorwaarden…” Dit kan weergegeven 
worden op een gecentraliseerde website die de aanvrager weg-

Goede ideeën komen vaak vanuit het ‘veld’. Zij hebben niet de kennis om sub-
sidieaanvragen te schrijven of uit te zoeken waar ze moeten aankloppen. Het 
duurt veel te lang voor ze een project kunnen binnenhalen.”
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wijs maakt in het beslissingsproces. De website dient continu op-
gevolgd te worden en steeds up to date te zijn. 

Stap 2: Loket voor ‘trajectbeheer’. Bij dit loket kan de aanvra-
ger terecht voor bijkomende informatie en begeleiding bij het in-
dienen van subsidies indien de website onvoldoende informatie 
aanbiedt, niet duidelijk is, of als de aanvrager hier niet wegwijs 
uit raakt. Het loket wordt beheerd door de overheid, zodat ze de 
aanvrager objectief kunnen helpen met ‘insider informatie’. Het is 
een laagdrempelig loket, toegankelijk voor iedereen. Het bestaan 
ervan moet duidelijk gecommuniceerd en gepromoot worden. 
Objectiviteit en onafhankelijkheid zijn belangrijke randvoorwaar-
den voor dit loket. 

Stap 3: De coach. Deze functie wordt ingevuld vanuit de overheid. 
De coach begeleidt de ondernemers of zorgactoren doorheen 
het traject omdat hij ‘insider’ kennis heeft van het aanvraagpro-
ces voor subsidies en de sector en/of trends kent. Door zijn kennis 
van de procedures (aanvraag/ beoordeling), de sector, toekom-
stige evoluties en de beleidsaccenten kan hij kritische vragen stel-
len en een gerichte begeleiding voorzien. 

De overheid moet een faciliterende rol op zich nemen om zo de 
ideeën te verwezelijken. Door de overheid van in het begin te be-
trekken, kan snel gefilterd worden op basis van duidelijk gecom-
municeerde kwaliteitsindicatoren. Initiatiefnemers kunnen vroeg 
in het traject begeleidt worden om goede/innovatieve projecten 
te stimuleren. Deze dienst moet politiek onafhankelijk zijn en op 
lange termijn werken.



46 © u-sentric

Beleidsaanbeveling
vereenvoudiging  
opstart projecten

Beleidsaanbeveling: vereenvoudiging opstart projec-
ten:

• Aanvraagprocedures transparanter maken.
• Begeleiding voorzien voor subsidieaanvragen.
• De administratieve doorlooptijd inkorten.
• Opstart van proefprojecten in zorgorganisaties faciliteren.
• Instrumenten ontwikkelen voor een efficiënt accountmanage-

ment van de diverse fasen in het traject.
• Single point of contact organiseren met duidelijke rol om te 

informeren, doorverwijzen, begeleiden en/of coachen van 
projecten in de zorgsector/ondernemerswereld.
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5.2.4 EHBSO - eerste hulp bij startende ondernemingen
Startende ondernemingen hebben nog geen ervaring kunnen op-
bouwen en kunnen hun expertise dus niet aantonen. Dit zorgt er-
voor dat de zorgsector minder vertrouwen heeft in hun aanbod 
terwijl ook de starters op zoek zijn naar een kans om hun product 
en expertise aan te tonen in de zorgsector.

Ook het financiële luik is zeer belangrijk voor de starters. Projec-
ten opzetten met de zorg vraagt zeer vaak lange doorlooptijden, 
soms zelfs zodanig lang dat ze nefast zijn voor de voortgang van 
het bedrijf. 

Een heel negatieve zaak en een dooddoener voor de startende bedrijven van 
vandaag is het beslissingstraject. Ik start morgen mijn eerste proefproject op 
en mijn eerste meeting was anderhalf jaar geleden. Voor ons had het al na drie 
maanden kunnen starten maar het innovatietraject is een heel lang traject en 
dat is voor startende bedrijven een dooddoener.

Voorstellen van de deelnemers:

1. Proefprojecten in de zorg:  
Omdat het vaak moeilijk is voor starters om hun gebrek aan er-
varing en kwaliteit te overbruggen wensen ze dat het mogelijk is 
om proefprojecten binnen de ziekenhuizen of zorginstellingen op 
te starten. Proefprojecten creëren voor hen de mogelijkheid om 
te bewijzen dat hun product werkt. Dit voorstel staat los van de 
gekende formule van proeftuinen zoals deze nu in Vlaanderen ge-
kend zijn. 

Het grote verschil met de bestaande proeftuinen is dat onder-
nemers hun marktklare producten tegen een lagere prijs ter be-
schikking stellen aan de zorgactor. 

Het uittesten van het nieuwe product gebeurt dan in een real life 
omgeving, in huis van de zorgactor; dit is een kans voor zowel de 
zorgsector om een “nieuw product op de vloer” uit te proberen 
als voor de ondernemers om te bewijzen dat hun nieuwe produc-
ten werken. 

2. Tijdsinvestering om subsidiedossiers op te stellen vergoeden
Starters vragen om de geïnvesteerde tijd in rekening te brengen 
in de subsidiëring wanneer deze goedgekeurd wordt. Zo kunnen 
ze de initiële tijdsinvestering bij goedkeuring van een projectaan-
vraag recupereren.

3. Label  voor toegevoegde waarde
Voor jonge ondernemers/ondernemingen ontbreekt vaak de ja-
renlange “ervaring”. Daarom wordt geopperd dat koepelorganisa-
ties het aangeboden product waarderen en indien dit positief is, 
dat ze een vorm van erkenning krijgen. Deze erkenning kan op de 
website van de koepelorganisaties gepubliceerd worden. Dit kan 
de onderhandelingen met de zorgactoren po sitief beïnvloeden en 
dus vergemakkelijken. De koepelorganisaties worden voorgesteld 
omdat verondersteld wordt dat zij de nodige kennis in huis heb-
ben om de “nieuwe“ producten te evalueren. 
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Beleidsaanbeveling: hulp voor starters

• Instrumenten uitwerken die de starter ondersteunen tot de 
eerste inkomstenstroom

• Matchmaking faciliteren tussen starters en potentiële klanten 
uit de zorgsector.

• Een beoordelingsprocedure opzetten om kwaliteitsvolle pro-
ducten te erkennen.

• Een kader creëren voor zorgactoren om producten van jonge 
ondernemers uit te proberen. 

• Een toegankelijke centrale database voorzien waar de erken-
de producten voorgesteld worden.

Beleidsaanbeveling  
hulp voor starters
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b.  De Publiek Private Samenwerking promoten als samen- 
               werkingsvorm
De zorgactoren denken na over hoe ze hun projecten kunnen la-
ten financieren door privégelden op voorwaarde dat er tussen 
de zorgactor en ondernemer een win-winsituatie kan gecreëerd 
worden.
Deze financieringsvorm is gericht op ‘profit sharing’ voor alle deel-
nemende partijen. 

De overheid moet in de regelgeving een Publiek Private Sa-
menwerking gemakkelijker maken. Een belangrijk aandachtspunt 
voor de overheid is er op toe te zien dat de kwaliteit van de zorg 
gewaar borgd blijft. 

Voorstel van deelnemers:

Samenwerking als vereiste voor subsidies
Een manier om samenwerking  te stimuleren is in de subsidiëring 
de vereiste op te nemen dat een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de zorgactor en de ondernemer een voorwaarde is om de 
subsidie te verkrijgen.

5.2.5 Andere financieringsmogelijkheden (andere samen -    
werkingsvormen)

a. Billijke bijdrage voor standaarden
Om snel schaalvergroting te kunnen creëren, moet gezocht wor-
den naar andere financieringsmogelijkheden. Een voorbeeld dat 
hierbij vanuit enkele ondernemers ter sprake kwam was de ‘billijke 
bijdrage’ voor het gebruik van bestaande technologie.

Voorstel van deelnemers: 

Billijke bijdrage voor gebruik van technologie
N.v.d.r.: Technologie mag niet uitgeleend worden maar ge-
bruikers (zorgactoren en ondernemers) van deze technolo-
gie moeten een (billijke) bijdrage geven voor het gebruik ervan 
(gebruikerslicentie). De eigenaar (ontwerper; dit kan zowel een 
ondernemers als een zorgactor zijn) van het systeem wordt 
vergoed voor het gebruik van zijn technologie. De gebruiker van 
het systeem moet niet de kosten voorzien om het zelf te ont-
wikkelen en bespaart door gebruik te maken van een bestaan-
de technologie. Op die manier komt er meer draagvlak voor de  
initiële technologie. Doordat meerdere bedrijven gebruik kunnen 
maken van deze technologie wordt een schaalvergroting gereali-
seerd. De billijke bijdrage zou dus een win-win situatie voor zowel 
de ontwerper - ondernemer als de afnemer zijn. Dit voorstel werd 
echter niet door iedereen gedragen, omdat dit principe niet ge-
kend is.

Ondernemers wensen verder te bouwen op gestandaardiseer-
de of reeds bestaande technologieën. Ondernemers vragen een 
database die efficiëntere innovatie faciliteert. Hierin worden alle 
technologieën met bijhorende specificaties weergegeven. Hier-
door wordt voorkomen dat ze naast elkaar dezelfde systemen 
ontwikkelen. 

Een andere manier om samenwerking  te stimuleren is in de subsidiering op 
te nemen dat het vereist  is dat dit project tot stand komt in een samenwer-
kingsovereenkomst tussen de zorgactor en de ondernemer. In dat vrijgemaakt 
budget moet men de middelen en mensen die nodig zijn om dit innovatiepro-
ject succesvol te beëindigen, correct beoordelen.
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 Als er een andere vorm van financiering komt, dan zal er ook meer samen-
werking zijn. De financiering is ‘key’ voor samenwerking. De financiering moet 
gebaseerd zijn op de visie. De overheid moet samenwerking met ICT-onderne-
mers  sturen en dit belonen met financiering. Dit moet ze doen om een mono-
polie tegen te gaan.

We moeten op zoek naar creatieve oplossingen, dit doen we in co-creatie 
om de noden te zoeken. De samenwerking wordt met privégelden tot stand 
gebracht maar de overheid dient de creativiteit te belonen.

Financiering mag geen driver zijn maar moet wel stimuleren om te innoveren. 
De huidige financiering is remmend om te innoveren.
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• Uitwerking van een model waarin de ontwikkelaar een vergoe-
ding ontvangt van de gebruiker zodanig dat er voor beide par-
tijen een win-win situatie ontstaat in het gebruik van bestaan-
de technologieën.

• Aanmoedigen van standaardisatie door het delen en herge-
bruiken van technologie.

Beleidsaanbeveling  
billijke bijdrage

Beleidsaanbeveling: billijke bijdrage
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6. Randvoorwaarden voor een ideale samenwerking
6.1 Transparantie

6.1.1 Transparante marktkennis 
Ondernemers hebben momenteel onvoldoende kennis van de 
noden van de zorgsector en waar deze noden zich juist bevinden. 
Hierdoor is het moeilijk om te weten met welke zorgactor ze kun-
nen samenwerken om hun nood/wens in te vullen.

Indien de zorgsector transparant zou communiceren over zijn no-
den en wensen dan kunnen ondernemers veel gemakkelijker nieu-
we producten, diensten ontwikkelen om deze noden in te vullen 
en te helpen bij een kwalitatief betere zorg. Om dit te bewerk-
stelligen moet de zorgsector bereid zijn de informatie te delen en 
open te stellen. 
Om ondernemers toe te laten proactief op zoek te gaan om een 
goede match voor hun te vinden kunnen verschillende netwerk-
momenten georganiseerd worden zoals: pop-up cafés, netwer-
ken, online platform,... 

Naast het meer transparant communiceren van de zorg vra-
gen zorgactoren en ondernemers dat de overheid toekomstige 
trends binnen de zorg in kaart brengt en deze informatie up to 
date houdt. Zo kunnen zorgactoren en ondernemers inspelen 
op noden die hen te wachten staan in de toekomst. Om deze 
trends tijdig te kunnen opvangen en oplossingen te vinden is  
samenwerking essentieel.

 
Voorstel van de deelnemers:

Marktonderzoek
Zowel zorgactoren als ondernemers verwachten van de overheid 
dat ze een continu en grondig marktonderzoek doet om de noden 
van de zorg in kaart te brengen. Door het in kaart brengen van 
deze noden en deze ook open te communiceren, kunnen zowel 
andere zorgactoren als ondernemers hierop inspelen. Dit markt-
onderzoek is de eerste stap voor het samenbrengen van de ver-
schillende partijen. 

De overheid moet op basis van dit marktonderzoek een kader 
scheppen zodat de zoektocht naar relevante oplossingen voor 
deze toekomstige zorgbehoeften gestimuleerd wordt. Hier kun-
nen de ondernemers samen met de zorgactoren op inspelen.

Transparantie vanuit de zorgsector – niet enkel van hun noden maar ook van 
hun kennis, mensen en structuren. Het openstellen van deze factoren zal lei-
den tot concrete en relevante ideevorming.

Oren en ogen goed open houden om te kijken wat er eigenlijk speelt maar het 
is inderdaad heel erg moeilijk om dat te vertalen of om iemand te vinden die 
dat effectief moet gaan controleren en die begrijpt hoe simpel iets moet zijn 
om binnen de zorg te werken. Het moet gebruiksvriendelijk zijn en ook intuïtief 
want als het dat niet is dan is het eigenlijk op voorhand al een doodgeboren 
kind.

Overheid moet toekomstgericht inspelen op de toekomstige noden en trends 
en innovatie stimuleren. Iemand moet de eerste zijn om een product of dienst 
op de markt te brengen.
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Beleidsaanbeveling: transparante marktkennis

• Een kader creëren voor de duidelijke communicatie omtrent 
de noden en wensen van de zorgorganisaties en de zorgvra-
ger.

• Aandacht voor toekomstige trends in de zorg en de techno-
logie.

• Organiseren van een tijdige aanpak om op deze toekomstige 
trends te anticiperen. 

Beleidsaanbeveling 
transparante 
marktkennis
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6.1.2 Oplossingen transparant maken: voor zorgactoren en 
ondernemers
Noch de ondernemers, noch de zorgsector weten welke oplos-
singen mogelijk zijn met bestaande technologieën, innovaties of 
nieuwe technologieën. Niemand in de zorgsector weet exact wel-
ke innovaties nog steeds in ontwikkeling zijn, of deze relevant kun-
nen zijn voor hun werk en of deze een kwalitatieve oplossing kun-
nen bieden voor hun noden. 

Bovendien benadrukt de zorgsector sterk de moeilijkheden die 
ze ervaren bij het beoordelen van de producten en diensten die 
ondernemers komen aanbieden. Zorgactoren hebben meestal 
onvoldoende kennis en competenties om hierin keuzes te maken. 

Ondernemers halen hierbij aan dat ze op de hoogte willen zijn 
van wat al in ontwikkeling is, al bestaat of al aangeboden wordt. 
Zo wordt vermeden dat dezelfde systemen onnodig naast elkaar 
worden ontwikkeld. 

Zorgactoren en ondernemers zoeken naar een manier waar 
open communicatie over aangeboden projecten, technologieën 
en innovaties kan plaatsvinden. Dit dient te gebeuren op een toe-
gankelijke en gebruiksvriendelijke wijze, in een taal die iedereen 
begrijpt. 

Voorstellen van de deelnemers:

1. Aankoop en kwaliteitsevaluatie van nieuwe oplossingen
Een samenaankoop met prijsnegotiaties en kwaliteitsbeoordelin-
gen van nieuwe oplossingen. De kwaliteitsbeoordeling kan verge-
leken worden met de huidige rol van Testaankoop. 

Een externe objectieve organisatie die producten en diensten 
aankoopt maar dan voor de zorgsector. Dit gaat niet enkel over 
de aankoop zelf en het drukken van de prijs maar een combinatie 
van kwaliteitsevaluatie en aankoop van producten, diensten,... op 
een objectieve manier. 

De  zorgactor verkrijgt een hogere garantie op een goede prijs/
kwaliteitsverhouding. De ondernemer krijgt objectieve informa-
tie over de beoordeling van zijn dienst/product en kan dit al of 
niet verbeteren om opgenomen te worden in de korf van deze  
samenaankoop. Op basis van een externe en objectieve analyse 
kan iedereen betere en meer onderbouwde keuzes maken.  

2. Koepelorganisaties als kenniscentra
Zorgactoren zoeken naar een garantie dat de onderneming 
waarmee ze willen samenwerken, competent en betrouwbaar is. 
Ze verwachten dat hun koepelorganisaties hierin een rol kunnen 
spelen. Bestaande innovaties, technologieën... kunnen in kaart 
worden gebracht door de koepelorganisaties. Ondernemers en 
zorgactoren vragen van de koepelorganisaties dat ze een analyse 
van de aangeboden mogelijkheden doen. Zij hebben de kennis en 
‘knowhow’ van het veld en weten waar de noden liggen. Op die 
manier kunnen zorgactoren in deze database mogelijkheden zoe-
ken om hun noden op te lossen en/of een geschikte partij vinden 
die een oplossing heeft voor hun noden. 
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3. Externe objectieve begeleider van samenwerkingsprojecten  
      (“architect”)

 

Een objectieve partner als tusenpersoon tussen de zorgsector 
en de ondernemingswereld kan in samenwerkingsprojecten ge-
fundeerd de juiste beslissingen nemen. Deze persoon wordt be-
schreven als een figuurlijke “architect” die een globaal overzicht 
behoudt en een brug slaat tussen de zorgactoren en de onder-
nemers. De zorgsector heeft voornamelijk nood aan een objec-
tieve partner die hen ondersteunt om een keuze te maken in het 
grote aanbod van technologische oplossingen. Ze hebben nood 
aan advies op economisch en technologisch vlak, een aanvulling 
op de kennis die ze zelf onvoldoende hebben. Doordat deze tus-
senpersoon een vertaalslag kan maken tussen de technische en 
economische kennis van de ondernemers en de zorgkennis van 
de zorgactoren, is het mogelijk om een globale aanpak uit te zet-
ten voor een goede samenwerking. Deze objectieve partner on-
dersteunt zorgactoren om samen met ondernemers gefundeerd 
de juiste beslissingen te nemen. 

Een degelijke en objectieve begeleider van een samenwerkingsproject garan-
deert een optimale en efficiënte samenwerking tussen zorgactoren en on-
dernemers. Dit kan hij waarmaken door een goede vertaalslag te maken van 
de zorgsector naar de ondernemers en visa versa. Hij zorgt voor gefundeerde 
beslissingen en slaat een brug tussen de zorgactoren en de onderneming.
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Beleidsaanbeveling
oplossingen  
transparant maken

Beleidsaanbeveling: oplossingen transparant maken

• Een kader voorzien waarbinnen de objectieve kwaliteitsbe-
oordeling kan georganiseerd worden.

• Een pool inrichten voor erkende dienstverleners/coördinato-
ren die de rol van objectieve partner kunnen opnemen

• Dienstverlening van objectieve tussenpersonen opnemen in 
de erkende activiteiten van de KMO-portefeuille
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6.2 Netwerking

6.2.1 Ontmoetingsplaatsen voor ondernemers en zorgacto-
ren
Zorgorganisaties zijn te gesloten en minder toegankelijk voor on-
dernemers. 
 
Ondernemers weten vaak niet waar ze moeten starten om hun 
idee voor te stellen. Zorgactoren zijn terughoudend in het aan-
gaan van een samenwerking wanneer beide partijen elkaar am-
per kennen. Hieraan wordt ook het feit gekoppeld dat zorgacto-
ren moeite hebben met de inschatting van de kwaliteit van de 
ondernemer en zijn idee. Het ontbreekt nog aan vertrouwen tus-
sen zorgactoren en ondernemers. 

Het gebrek aan vertrouwen en kennis van elkaar geeft weinig tot 
geen stimulans om samen te werken. 

Ondernemers en zorgactoren vragen naar platformen om deze 
kennismaking te faciliteren. Hierdoor kan vertrouwen opgebouwd 
worden en leren ze elkaar kennen in een relevante setting. 

Voorstellen van de deelnemers:

 1. Koepeloverschrijdende communicatie 
De overheid heeft de rol van katalysator in het stimuleren van 
grensoverschrijdende samenwerking vanuit de koepelorganisa-
ties (zowel zorgactoren als ondernemingen) zodat verschillende 
sectoren effectief samen innovatieprojecten op zetten.

Van de koepelorganisaties wordt verwacht dat zij de noden van 
hun leden kennen en activiteiten opzetten om deze crossectoraal 
en crossdisciplinair te matchen. Zorgactoren en ondernemers 
kunnen elkaar leren kennen en vertrouwensrelaties opbouwen.

Dit vraagt een mentaliteitsshift binnen de koepelorganisaties. 
Momenteel wordt nog vooral gewerkt in de eigen sector/silo. De 
koepels moeten over de disciplines heen communiceren om deze 
ontmoetingen aan te moedigen en de kennis van de verschillen-
de noden te verspreiden. Grensoverschrijdende kruisbestuiving 
dedecteert opportuniteiten zodat samenwerking tussen verschil-
lende partijen tot stand kan komen. 

2. Samenwerking door netwerkingevents
Van zowel de koepelorganisaties als de overheid wordt verwacht 
dat zij ondersteunende netwerkevents organiseren zodat kennis-
making wordt gestimuleerd.

Deze ontmoetingsplaatsen kunnen alle vormen aannemen, onder 
andere in de vorm van een pop-up café, telkens verbonden aan 

Organisatiemodellen moeten we ook gaan aanpassen om te kunnen samen-
werken, organisaties die zeer sterk hiërarchisch georganiseerd zijn, gaan veel 
minder vlot samenwerken omdat daar altijd alles beleidsmatig vertaald moet 
worden en er allerlei drempels gebouwd zijn. Mensen moeten weten waar de 
mogelijkheden liggen. We zouden eigenlijk dat hiërarchisch model moeten 
kunnen lozen.

Een opportuniteit van samenwerking ‘tout court’ is dat je los kan denken 
van al die regeltjes en bestaande structuren en dat je vanuit verschillende 
invalshoeken naar hetzelfde probleem kijkt.
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een concrete nood waar oplossingen voor gezocht worden. Be-
langrijk is de opvolging met een duidelijk oog voor uitrol en schaal-
baarheid. Enkel relevante partners worden uitgenodigd om deel 
te nemen. De plaats en samenstelling wisselen op basis van de 
vraag die wordt gesteld. 

3. Gemeenschappelijk doel.
Het silo denken overheerst spijtig genoeg nog te vaak. Nochtans 
een betere, effectievere en kwalitatieve zorg rond de zorgvra-
ger zou het gezamelijk doel moeten zijn. Dit gemeenschappelijk 
draagvlak moet gecreëerd worden. Het silodenken moet plaats 
maken voor het inleven in de leefwereld van de gebruiker, leren 
luisteren naar wat hij zegt en dat vertalen zodanig dat er aan zijn 
noden voldaan wordt. 

Er is nood aan facilitering vanuit de overheid om ondernemers en zorgactoren 
samen te brengen. 

 Als we in netwerken gaan samenwerken dan zien we dat we veel korter en 
sneller moeten gaan inspelen op elkaar, dat we meer kijken naar elkaars be-
langen en dat we elkaar helpen en ondersteunen. Op die manier kunnen we een 
betere vertaling krijgen naar de patiënt toe. Op die manier denken we dus ook 
niet meer in silo’s.

4. Co-creatie met alle betrokken stakeholders
Door co-creatie toe te passen als techniek binnen een samen-
werkingsproject, kan de klant betrokken worden bij de ontwikkeling 
(‘user-driven’) en wordt de oplossing afgestemd op zijn noden.  
 
Tijdens deze co-creatie  zitten ondernemer en zorgactoren sa-
men rond de tafel  om producten/diensten, ... te ontwikkelen
op basis van de noden van de zorgsector. Het is  een proces van 
samen groeien, vallen, leren, inleven en investeren, uitbreiden, ex-
pertises delen, niet enkel een klant - leverancier relatie. Dit ver-
eist een degelijke haalbaarheidsstudie en een businessplan met 
SMART doelstellingen. 
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Beleidsaanbeveling: Ontmoeting tussen ondernemers 
en zorgactoren

• Instrumenten ontwikkelen die samenwerking tussen verschil-
lende sectoren mogelijk maken

• Multidisciplinaire en cross sectorale samenwerking opnemen 
in projectaanvragen

• Internationale samenwerking faciliteren en organiseren
• Een online platform ontwikkelen om snel en eenvoudig objec-

tieve informatie over zowel zorgactoren als ondernemers te-
rug te vinden

• Kader/instrumenten ontwikkelen voor de beoordeling van 
kerncompetenties en kennis bij het vinden van een  project-
partner
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De ondernemer in kwestie wil vaak heel snel zijn product lanceren zonder dat 
dit altijd goed doorgepraat is. De zorg vindt dat er veel tijd genomen moet wor-
den maar is ervan overtuigd dat men die tijd op middellange termijn al kan te-
rugwinnen omdat men op die manier komt met een product of dienst dat werkt. 
De bedrijfswereld moet bereid zijn om de zorg die nodige tijd te gunnen en die 
ook zelf te nemen. De zorg heeft eerder de indruk dat de ondernemers denken 
dat ze dommeriken zijn omdat ze niet kunnen omgaan met de toestellen. Daar 
zit de ondernemer fundamenteel fout want de zorgactoren zijn geen ontwer-
pers van toestellen. Het zijn mensen die zorg geven en het is de taak van de 
ondernemer om ervoor te zorgen dat ze de zorg die nodig is, kunnen verlenen.
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• ‘Peer-reviews’ kan men organiseren vanuit de koepelorgani-
saties. 

• ‘Peer-reviews’ kunnen zowel binnen als buiten België plaats-
vinden. 

Dit vereist wel de gepaste netwerking en coördinatie.

2. Crossectoraal/disciplinair samenwerken en leren
Door samenwerking en de aanwezigheid van verschillende partij-
en, ondernemers en zorgactoren uit verschillende disciplines,... uit 
de waardeketen verhogen de competenties. Een crossectorale 
en -disciplinaire samenwerking stimuleert het leren van andere 
sectoren en een meer flexibele inzetbaarheid van oplossingen. 

Voorbeelden
a. In sommige rusthuisgroepen zijn hotelmanagers gegeerd om-
wille van hun kennis uit de hotelsector. Deze kennis kan worden 
gebruikt om in te zetten bij de organisatie van een rusthuis. 

b. De zorgactoren en ondernemers verwachten dat de overheid 
inspiratiereizen/missies in de zorgsector faciliteert naar analogie 
met de missies die F.I.T. organiseert in verschillende internationale 
sectoren.
Op deze wijze kan geleerd worden van buitenlandse voorbeelden, 
projecten, oplossingen, ....  

We moeten af van het idee dat zorgactoren concurrenten zijn van elkaar. We 
zouden van elkaar moeten kunnen leren, in plaats van schrik te hebben om 
raad te vragen aan elkaar.

6.2.2 De zorg als lerende sector
De zorgsector werkt momenteel nog teveel in silo’s, iedereen pro-
beert voor zijn eigen problemen oplossingen te zoeken. Zorgorga-
nisaties zijn niet altijd bereid om zich open te stellen naar andere 
zorgorganisaties en ondernemingen. Hierdoor kan niet geleerd 
worden van elkaars ervaring. Er heerst angst om zich open te 
stellen, dit komt vooral doordat zorgactoren elkaar teveel per-
cipiëren als ‘concurrenten’, dit hypothekeert innovatie binnen de 
zorgsector. 

De zorgsector dient te evolueren van een concurrentieel model 
naar een competitief model. Door het doorbreken van de barriè-
res om fouten te bespreken met en te willen leren van elkaar kun-
nen zorgactoren bouwen op elkaars expertise en ‘best practices’. 
Een open en transparante communicatie maakt het bovendien 
mogelijk om de zorgsector naar een (kwalitatief) hoger niveau te 
tillen. 

Voorstellen van de deelnemers

1. ‘Peer reviews’ voor nieuwe projectideeën tussen zorgsectoren 
Bij de start van een pilootproject wordt te weinig tussen ‘peers’ 
gecommuniceerd. Via peer reviews kan de zorg een groter draag-
vlak creëren omdat gelijkaardige zorgactoren input of feedback 
geven op het idee dat op tafel gelegd wordt. De verantwoordelijke 
partij neemt deze mee in de mate van het mogelijke. Dit draagvlak 
zorgt ervoor dat na de proefperiode het project succesvol kan 
uitgerold worden bij meerdere peers waardoor weer schaalver-
groting gecreëerd wordt. Door andere zorgactoren mee te laten 
kijken in het ontwikkelingstraject wordt de shift van een concur-
rentieel naar een competitief samenwerkingsmodel versneld. 
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3. Een incidentenmeldpunt binnen de zorg: 
De schroom die leeft binnen de zorg over het maken van fouten 
of het ervaren van problemen, moet omgebogen worden. Een 
algemeen meldpunt waar problemen, moeilijkheden, fouten, ... 
kunnen aangekaart worden, geeft de opportuniteit dat andere 
zorgorganisaties hun kennis voor het oplossen ervan ter beschik-
king kunnen stellen. Het openstellen van expertise naar de andere 
zorgactoren laat toe dat ze van elkaar kunnen leren en op elkaars 
‘best practices’ kunnen verder bouwen. Geïsoleerd werken maakt 
hier plaats voor leren van elkaar. 

Bovendien is dit meldpunt ook een opportuniteit voor onderne-
mers. Zij kunnen voor de gesignaleerde problemen, vragen, ... op-
lossingen formuleren of nieuwe producten en diensten ontwikke-
len.
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Beleidsaanbeveling
zorg profileren als 
een lerende sector

Beleidsaanbeveling: zorg profileren als een open en 
lerende sector. 

• Peer reviews includeren in ontwikkeling van projecten.
• Internationale netwerken en contacten stimuleren.
• Crossdisciplinair en crossectoraal overleg faciliteren.
• Gemeenschappelijk lerend meldpunt/platform opzetten.
• Instrumenten ontwikkelen om leren van elkaar te versnellen. 
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6.2.3 Transparante en toegankelijke structuren in de     
zorg  
Een transparante structuur van de zorgorganisaties zal er toe lei-
den dat ondernemers relevante aanspreekpunten en overlegor-
ganen kunnen raadplegen. De barrière om de juiste mensen te 
vinden, kan doorbroken worden. 

Ondernemers willen evolueren naar een soepeler overleg met de 
juiste mensen. Nu moeten ze vaak zoeken, contacten leggen, op-
nieuw zoeken ... voor ze bij de juiste persoon terecht komen. Dit 
werkt vertragend voor de verkoop of de eventuele start van een 
nieuw project. Er is te weinig transparantie binnen diverse zorgor-
ganisaties om ondernemers de kans te geven om snel bij de juiste 
persoon terecht te komen. 

Ondernemers vragen om inzicht te krijgen in het beslissingsproces 
en de structuur van zorgorganisaties. Ondernemers willen effi-
ciënt werken en snel weten bij wie ze terecht moeten om hun 
project voor te stellen. Het is echter niet evident om deze diverse 
structuren toegankelijk te maken. Nochtans zal transparantie en 
vereenvoudiging het proces om partners te vinden optimaliseren 
en versnellen.

Voorstellen van de deelnemers:

1. Evolutie naar soepeler overleg met de juiste mensen.
In samenwerkingsprojecten moeten personen worden aangeduid 
die het mandaat hebben om beslissingen te nemen, maar die te-
vens ook met de voeten in het veld staan. Zij hebben de ‘knowhow’ 
van de sector en de nood die ingevuld wordt.

Er is vraag naar een projectmanager die wordt aangesteld bin-
nen de zorginstelling om het hele proces te begeleiden. Hij neemt 
de ‘lead’ van het project op zich om te zorgen dat alles in goede 
banen loopt en is een aanspreekpunt voor ondernemers.

2. Flexibilisering van de statuten om de samenwerking soepel te 
laten verlopen.
Om de samenwerking optimaal te laten verlopen, is er nood aan 
personeel dat in een aangepast juridisch statuut kan werken tij-
dens deze projecten. Dit statuut moet een flexibel kader bieden 
zodat de verschillende partners binnen dit project gebruik kunnen 
maken van elkaars diensten om de samenwerking te optimalise-
ren.

Om een goede samenwerking te hebben, moet je met iedereen rond de tafel 
zitten. Alle relevante en belanghebbende partners moeten rond tafel zitten 
wanneer de samenwerking wordt besproken en uitgerold. Het is van belang 
dat de juiste mensen (van de zorginstelling en de onderneming), met de juiste 
mandaten aan tafel zitten, zodat er efficiënt kan gewerkt worden.

Vanuit deze overleggen moet er een gemeenschappelijke visie en een doel 
worden opgesteld waar alle partners achter staan.
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6.2.4 Economische profielen in de zorg en technische op-   
leiding van zorgactoren
Gezien de toenemende complexiteit van de zorgomgeving en de 
krimpende budgetten hebben zorgactoren nood aan bijkomende 
competenties. Zorgactoren vragen naar meer economische en 
technische profielen. 

Voorstellen van de deelnemers

1. Economische profielen in de zorg
Zijzelf vinden dat ze te weinig economische achtergrond hebben. 
Een economisch profiel in de zorg moet hun toekomstige business 
case doen kloppen. 

Deze personen moeten volgens de zorgactoren volgende com-
petenties hebben: 
• Het zorgproces analyseren; 
• De kostprijs bepalen op basis van de realistische en echte kost. 
• De kostprijs bepalen aan de hand van de zorgvrager-cost 

journey (tijd, kost, honoraria). 
• Effectiviteit creëren in de organisatie. 
• Indicatoren voor het management  samenstellen. 
• ...

2. Technische opleiding voor zorgactoren
Vele zorgactoren hebben moeite met het kaderen van technolo-
gische evoluties en het begrijpen van de technische terminologie. 
Zij vragen naar bijkomende opleidingen en coaching in deze tech-
nische materie.

Wij hebben zelf te weinig economische achtergrond, we 
zijn goed in zorg verlenen, niet in business doen.
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Beleidsaanbeveling: economische profielen 
• De opstart van cross-over opleidingen technisch/econo-

misch/... - zorg versnellen
• Een economisch begrippenkader opnemen in de basis- 

opleiding van zorgberoepen

Beleidsaanbeveling 
economische 
profielen
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6.2.5 Uniformiteit van werking = efficiëntie in de zorg =  
schaalvergroting voor ondernemers 
Er is momenteel geen uniforme manier van werken over de ver-
schillende zorgorganisaties heen. Elke zorginstelling werkt als ge-
volg naar best vermogen.  Dit maakt het voor ondernemers moei-
lijk om hierop in te spelen en inzage te verwerven in de werkwijze 
om efficiënt (economisch) in te spelen op de noden van het ter-
rein. Van hen uit is er vraag naar meer uniformiteit. 

De deelnemers (ondernemers én zorgactoren) zijn zich bewust 
van de noodzaak tot uniformeren van de zorg om de willekeur 
en verspilling tegen te gaan. Hier geldt het Pareto-principe. 80% 
van de werking kan worden geformaliseerd en de overige 20% 
zijn de uitzonderingen. Momenteel wordt deze 80/20 regel nog 
onvoldoende toegepast binnen de zorgsector. De ondernemers 
kunnen hierdoor moeilijk hun innovaties (om de kwaliteit van de 
zorg te optimaliseren) ontwikkelen en/of op grote schaal uitrollen 
omdat de werking teveel varieert binnen de verschillende zorgin-
stellingen.

Om deze formalisering van de werking en onderzoek mogelijk te 
maken is er nood aan een transparante en objectieve kennisde-
ling tussen én binnen de zorgsector en de ondernemerswereld. 
Zorginstellingen moeten zich openstellen naar de andere zorgin-
stellingen om transparante en open communicatie te bewerkstel-
ligen, dit gaat zowel over de data omtrent gegevens van de zorg-
vrager als over de opgedane kennis uit onderzoek. 

Voorstellen van de deelnemers:

 1. Kennisdeling om bestaande technologieën en methodes mo-
gelijk te maken   
Nieuwe ideeën moeten gescreend worden om na te gaan of ze 
al bestaan. Hierdoor wordt samenwerking gestimuleerd tussen 
actoren die al rond een bepaald idee werken zodat een win-win 
voor alle partijen gecreëerd wordt. Doordat dezelfde oplossing 
meer wordt gebruikt, is schaalvergroting mogelijk.

2. Waardering van de kwaliteit van nieuwe oplossingen  
Een kwaliteitsmeter kan gebruikt worden om de nieuwe techno-
logie/ oplossingen te beoordelen. Het voorbeeld dat hier aange-
haald werd tijdens de roadshow is de iPhone, die was zo gewel-
dig dat alle gsm’s daar op weerspiegeld worden. En dan ontstaat 
er opeens een standaard, een kwaliteitsmeter waarop komende 
technologieën en oplossingen weerspiegeld worden.
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Beleidsaanbeveling
uniforme werking

Beleidsaanbeveling: uniforme werking 

• Uniforme werkwijze stimuleren over de verschillende zorgor-
ganisaties heen. 

• Subsidieaanvragen voor nieuwe oplossingen worden ge-
screend op het bestaan van reeds uitgerolde alternatieven. 

• De overheid moet de bestaande werkwijzen en methodieken 
van de zorgsector transparant maken en ter beschikking stel-
len van de ondernemerswereld en visa versa. 

• Een kader creëeren voor kwaliteitsmeting van nieuwe oplos-
singen. 

• (vergoeding voor diegene die met het idee kwam en de gebrui-
ker heeft minder kosten (tijd en geld) -> beleidsaanbeveling). 
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Andere bekommernissen van 
de deelnemers
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7. Vraag om nieuwe businessmodellen in de zorg

7.1 Financiering van de zorgsector:  shift  van een gezond-
heidsmodel naar een holistisch/wel zijnsmodel 
De focus binnen de zorgsector moet liggen op het verlenen van 
de zorg. Dit is hun ‘core business’, de andere randactiviteiten kun-
nen ze uitbesteden. Deze uitbesteding kan ervoor zorgen dat de 
zorgactoren gaan samenwerken met ondernemers die de ‘know-
how’ hebben om bepaalde taken van hen over te nemen. 

 Vroeger was de zorg uitsluitend gericht op zijn core business, zorg verlenen. 
Door de financiering komen daar nu heel wat andere zaken bij kijken en gaat al-
les rond het financiële draaien. We moeten meer gaan uitbesteden om de zorg 
te optimaliseren, dat is economischer, efficiënter en vernieuwend. We dienen 
een balans te vinden tussen de profit en de non-profit. De klantgerichtheid 
moet terug centraal komen, niet de winst.

Financieren op basis van pathologie is geen ideaal model, omdat 
niet elke ziekte of aandoening dezelfde zorg vraagt. Zorgvragers 
met dezelfde aandoening/ziekte hebben niet altijd dezelfde no-
den qua financiering en zorg. Iedere zorgvrager is uniek.

Twee mensen met dezelfde oogaandoening, de ene is een zeiler en heeft weinig 
last van het feit dat hij van dichtbij minder ziet, de andere is een fervent le-
zer en ondervindt veel hinder aan zijn oogaandoening. Beiden hebben dezelfde 
pathologie maar de lezer heeft meer last van zijn aandoening en laat zich dus 
sneller en vaker behandelen. Zijn zorgkost ligt hoger ten opzichte van de kost 
van de zeiler. 

7.1 .1 Financiering  artsen
De deelnemende artsen haalden aan dat hun huidige financiering 
vaak gebaseerd is op kwantitatieve indicatoren (aantal bloedaf-
names, scans, uitstrijkjes nemen…). Deze financiering houdt het ri-
sico in dat taken die eigenlijk weinig tot geen tijd kosten, gemakke-
lijk uitgevoerd worden omdat ze mede de rekening van de artsen 
op het einde van de maand maken. Deze taken kunnen anders 
verdeeld en doorgegeven worden aan andere zorgverstrekkers. 
Deze herverdeling zal ervoor zorgen dat de focus op een kwalita-
tieve verzorging van de zorgvrager ligt i.p.v. op de kwantiteit van 
de zorg. De financiering moet ‘shiften’ van ‘fee for service’ naar 
‘pay per performance’. Artsen moeten ook volgens dit nieuwe 
principe  gefinancierd worden.
Binnen dit kader wordt er door de deelnemers geopperd dat de 
vergoeding berekend zou worden op basis van de inzet voor de  
zorgvrager/kwaliteit van de zorg. 

Om dit te kunnen nagaan zijn er indicatoren nodig die bepalen 
wat deze kwaliteit omvat. Deze kwaliteitsindicatoren dienen op-
genomen te worden in de regelgeving. 

Kwaliteitsindicatoren moeten naast de outcome ook het proces 
meten en valideren. En nagaan wat de arts gedaan heeft om een 
zorgvrager de kans te geven om beter te worden (bijvoorbeeld bij 
vermageren of stoppen met roken). Ze moeten het proces be-
kijken van de stappen die gezet zijn en niet alleen nagaan of de 
zorgvrager uiteindelijk wel of niet gestopt is met roken. 

Omdat een holistische aanpak meer omvattend is dan de huidi-
ge aanpak moet de financiering daar ook op aangepast worden. 
Alleen de zorgindicatoren in rekening brengen is niet genoeg, ook 
de maatschappelijke indicatoren spelen een rol. 
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Voorstellen van deelnemers:

1. Budget op basis van kwalitatieve gegevens
Een voorstel is om zorgbudgetten op basis van kwalitatieve ge-
gevens en zorgbehoeften te berekenen. Budgetten kunnen ook 
ingezet worden, bijvoorbeeld op basis van de beschikbaarheid 
(spreekuren, weekenddienst,..) of inzet van de arts. 

2. Het Cappuccinomodel wordt aangehaald als een voorbeeld 
voor de nieuwe financiering van artsen.
De deelnemers kwamen met het voorstel om het cappuccinomo-
del ook in België in te voeren, dit model betreft een aangepaste 
financiering binnen de zorgsector die verschillende elementen in 
rekening brengt. 

Organisatie in de zorg 

Voorstellen van de deelnemers: 

1. Informatieboom voor huisartsen 
Vandaag worden teveel onnodige behandelingen voorgeschreven 
en uitgevoerd. Dit kan worden vermeden door een informatie-
boom te ontwikkelen. Met een informatieboom wordt al van bij 

N.v.d.r.: Bij het cappuccinomodel is de financiering opge-
bouwd uit de populatiebekostiging, een verrichtingentarief 
en een innovatietarief. Dit financieringsmodel heeft drie 
doelen: lagere kosten per capita, algemene gezondheid die 
stijgt en een betere ervaring van de zorg. De invoering van 
het innovatietarief, stimuleert de zorgactoren ook om te 
gaan innoveren. 

de huisarts informatie gedeeld over de te volgen behandelingen  
zodat onnodige scans e.d. worden vermeden. Dit voorstel kwam 
aan bod naar het voorbeeld van Amerikaanse radiologen die deze 
manier van werken al toepassen. 

Door de huisarts te betrekken in het beslissingsproces over de 
behandeling van zijn/haar zorgvrager, kan hij meer gericht aan-
vraag doen bij de radiologen en worden onnodige onderzoeken 
en behandelingen vermeden. 

Door de radiologen de mogelijkheid te geven om op basis van het 
dossier van de zorgvrager te kiezen welke de meest aangewezen 
onderzoeken zijn, en ook enkel dit onderzoek uit te voeren, wordt 
hetzelfde effect bereikt. 

De verloning van radiologen zou hierbij aangepast moeten wor-
den op basis van  kwaliteit en efficiëntie en niet volgens het prin-
cipe  betaling per prestatie (foto, scan,...). 

2. Herverdeling van zorgtaken op basis van bekwaamheden
Ook bij de discussie rondom de kwaliteit kijken de deelnemers 
naar de huidige regelgeving die de taken van de verschillende 
zorgverleners afbakent. 

De zorg zou eigenlijk best toegekend worden aan een team op 
basis van hun bekwaamheden en vereiste competenties. Bij-
voorbeeld: mits de nodige omzichtigheid en begeleiding kunnen 
zorgkundigen een aantal taken overnemen van de thuisverpleeg-
kundige of huisarts. Medicatie-inname nagaan of een suikerspie-
gel meten, vereist niet altijd de aanwezigheid van een dokter of 
verpleegkundige. Nu wordt de rekening van een dokter te zeer 
bepaald door kleine en ‘eenvoudige’ taken als bloedafname. Deze 
taakverdeling moet volgens de deelnemers worden herzien.
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brengstenhuis te hebben, of door commerciële activiteiten te or-
ganiseren kunnen de eigen inkomsten aangedikt worden en moet 
minder teruggevallen worden op de budgetten van het VIPA.

In de huidige legislatuur is geen financiering voorzien voor groeitra-
jecten, m.a.w.  momenteel zijn er geen middelen voorzien, dus kan 
niet geïnvesteerd worden in morgen. Bijgevolg zijn er ook niet vol-
doende middelen om consistent dezelfde kwaliteit te garanderen.

Deze situatie schept onzekerheid. 

De overheid moet meer duidelijkheid scheppen over haar aanpak, 
haar visie op lange termijn… maar zeker ook over hoe er op een 
bepaald moment gefinancierd gaat worden. 
Een probleem waar de zorginstellingen op botsen in relatie tot 
de bouw van nieuwe centra is dat de overheid tot vorig jaar zei 
dat dossiers ingediend konden worden. Op het moment dat er 
170 aanvra gen ingediend zijn, meldt de overheid dat ze niet weet 
wanneer en of ze ooit kunnen betalen. Zowel de zorgsector als de 
ondernemers vinden dit totaal onbegrijpelijk. 

Deelnemers halen aan dat de overheid de markt op deze manier 
verstikt. Ze wijzen erop dat de bouwindex laag staat en de lenin-
gen goedkoop zijn, toch kan er niet worden gebouwd. 

De mededeling van de overheid dat ze in 2019 massaal weer de 
geldkraan gaat openzetten botst op verontwaardiging en onbe-
grip bij de deelnemers. Ze duiden op het probleem dat aanne-
mers de vraag niet meer aan zullen kunnen omdat iedereen te-
gelijk wil bouwen, waardoor de prijzen de pan zullen uitswingen en 
de bouwindex weer enorm zal stijgen. Met als gevolg dat op dat 
moment de kwaliteit onder druk komt, de leningen veel te hoog 
gaan zijn en dat beide partijen veel te veel zullen moeten betalen. 

Financiering moet worden aangepast op basis van deze kwali-
teitsindicatoren en efficiëntie in plaats van te financieren op basis 
van ‘prestatie’. Hier wordt vaak verwezen naar KB 78.

De zorgsector kijkt uit naar de wijziging van dit KB in de hoop dat 
o.a. de taken van artsen en verpleegkundigen anders verdeeld en 
gefinancierd kunnen worden. 

7.1.2 Financiering zorginstellingen 
Vandaag zijn er te veel financieringsinstrumenten. Naast gefrag-
menteerde subsidies en versnipperde budgetten vanuit ver-
schillende overheidsinstanties worden ook nog diverse project- 
oproepen naast elkaar gelanceerd. 

De ondernemers en zorgactoren willen transparantie en tege-
lijkertijd focus van de overheid. Hierover moet ze consistent en 
open communiceren en een visie op lange termijn ontwikkelen zo-
dat zorgactoren en ondernemers weten waar ze aan toe zijn en 
waar ze aan kunnen werken. 

a. Financiering van de infrastructuur
Het VIPA is een vaak aangehaald onderwerp dat vraagt om drin-
gende aanpassingen.
De zorgactoren kregen de boodschap dat de VIPA-kas leeg is. 
Bijgevolg moet het de zorgactor - wil hij de nodige infrastructurele 
veranderingen of vernieuwingen doorvoeren - toegestaan zijn om 
op een creatieve manier nieuwe fondsen te verwerven. 
De regelgeving vandaag beperkt echter de mogelijkheid om zelf 
geld te genereren of geld te zoeken binnen de zorgsector.

Voorbeeld van de deelnemers: 
Naar aanleiding van de lege VIPA-kas stellen de respectievelijke 
deelnemers het volgende voor: bijvoorbeeld door een eigen op-
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behoevenden. Er is meer personeel nodig om voor de zorgvra-
gers in deze bedden te zorgen en dusdanig worden deze bedden 
meer gefinancierd. 

Zorgactoren merken op dat de financiering op deze manier enke-
le perversiteiten met zich meebrengt. 

Allereerst worden zorgvragers met een lagere graad van zorgbe-
hoevendheid niet geapprecieerd in een WZC en wegens de ho-
gere financiering van RVT-bedden kiezen sommige woonzorgcen-
tra selectief hun bewoners. Ze verkiezen de bewoners die zwaar 
zorgbehoevend zijn, want dan krijgt de instelling meer financiering.

Voorstel van de deelnemers:

Kortere subsidiëringtermijn van bouwen in de zorgsector.
Deelnemers stellen voor om de subsidiëringtermijn van de bouw 
in te korten, zij wensen dat de termijn van subsidiëring afneemt 
met 13 jaar (van 33j naar 20j), dat zorgt ervoor dat sneller ver-
bouwd of opnieuw gebouwd kan worden. Dit is in het voordeel van 
de ondernemers. 

De reden achter deze gedachtegang is deels ook dat de indeling 
van een zorginstelling na 33 jaar achterhaald is en dat verbouwin-
gen noodzakelijk zijn binnen een kortere termijn. 

b.  Financiering van de werkingskosten  voor zorginstellingen 
Deelnemers drukken op het feit dat het huidige financieringsmodel 
geen efficiëntere of betere zorg voor de zorgvrager stimuleert. Ze 
hebben het gevoel dat efficiënter werken en het integreren van 
innovaties voor betere zorg, worden afgestraft door de financiële 
middelen te minderen. 

Voorbeeld van de deelnemers: 
Financiering in de woonzorgcentra heeft nu twee luiken; enerzijds 
de financiering van de ROB-bedden en anderzijds de financiering 
van de RVT-bedden. RVT-bedden zijn bedden voor zwaar zorg-

De volgende vier jaar gaat de bouw dit serieus voelen.

Een lage zorgcategorie wordt bij voorkeur niet toegelaten in het rusthuis, dat 
zijn de perversiteiten van het systeem.

 Wanneer je ervoor zorgt dat een zwaar zorgbehoevende minder zorgbehoevend 
wordt, wordt de patiënt in kwestie minder gefinancierd. Om daarbij de bewoner 
minder zorgbehoevend te houden, is er nog steeds evenveel zorg en personeel 
nodig, dus je hebt de financiering wel nodig om die bewoner in die betere toe-
stand te houden. Je wordt dus door de overheid financieel afgestraft voor het 
feit dat je de bewoners een betere kwaliteit van leven wil aanbieden.

Hoe beter men zorg verleent, hoe minder inkomsten men heeft, we moeten 
eigenlijk belonen op verbetering van een patiënt.
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2. Een financiering via een faire verdeelsleutel
Elementen voor een faire verdeelsleutel kunnen zijn: zorgvragers/ 
innovatie/ bedden/ pathologie….

Aan deze verdeelsleutel worden enkele basisvoorwaarden ge-
koppeld waarop de overheid controle uitoefent en de financiering 
al dan niet toekent. Hiervoor is de zorginstelling verantwoordelijk: 
zij moet de objectieven - zijnde de minimumvoorwaarden van de 
investering - naleven. De zorginstelling moet bewijzen dat ze de 
middelen goed gebruikt. Wanneer deze voorwaarden niet wor-
den nageleefd zal er een sanctie zijn namelijk het geleidelijk ver-
minderen van subsidies (bv. telkens met 5%). 

Voorstellen van de deelnemers: 

1. Financiering  van loonkosten 
De vraag rees om de loonkost mee op te nemen in het finan-
cieringsmodel, een voorbeeld dat hier aangehaald werd is het 
VOKA-rugzakmodel voor werknemers, omdat dit volgens de 
deelnemers een formule is die rekening houdt met de loonkost 
(personeelskost) van de zorgverlener. De financiering in dit voor-
stel gebeurt in functie van de leeftijd, expertise…. 

N.v.d.r.: Het VOKA-rugzakmodel voor werknemers: Iedere 
werknemer krijgt een rugzak met een basispakket dat door-
heen de loopbaan wordt aangevuld en gepersonaliseerd op 
basis van een gezonde dosis solidariteit, eigen spaarinspan-
ningen en wederzijdse afspraken in sociaal overleg. Op ba-
sis van wat de werknemer in zijn rugzak heeft, kan hij/zij zelf 
kiezen hoe de combinatie werk-leven-zorg-opleiding wordt 
ingevuld. De rugzak bevat 3 compartimenten: het loopbaan-
krediet, de leerrekening en de werkrekening. Het loopbaan 
krediet is een antwoord om werk en privé te combineren, de 
leerrekening moet werknemers de mogelijkheid geven om de 
eigen kansen te verhogen door het uitbouwen van compe-
tenties en de werkrekening dewelke transities tussen ontslag 
en aanwerving zo vlot mogelijk laten verlopen.

Dit model zou veel handiger zijn omdat iedereen gefinancierd wordt in functie 

van waar hij zelf voor kiest. Als je enkel wil werken met jong personeel dat min-

der kost of je kiest ervoor om te werken met personeel dat wat meer bagage 

heeft, wat ouder is en meer verlofdagen nodig heeft dan moet je daar de mo-

gelijkheid toe krijgen.Stel dat wij als zorginstelling ervoor kiezen om mensen 

de kans te geven tot hun 67ste te werken, dan hebben die mensen meer nood 

aan verlof, laat ons zeggen 3 dagen per maand, ze zijn duurder want ze hebben 

meer anciënniteit maar ze verdienen zeker die kans. Dus als je dan puur maat-

schappelijk denkt ten opzichte van een zorginstelling die enkel jonge krachten 

wilt en dus puur economisch denkt dan moet die financiering daarop ook aan-

gepast kunnen worden .
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Een probleem dat de zorgsector aanhaalt is dat zorg zijn eigen 
tempo heeft waardoor ze moeilijk kan inschatten hoe lang het 
duurt vooraleer objectieven theoretisch behaald kunnen worden. 

Dit voorstel van financiering via een faire verdeelsleutel heeft vol-
gens de respectievelijke deelnemers voordelen voor alle betrok-
ken partijen:

• Voor de overheid: een voorspelbare/planbare en transparan-
te budgettering. 

• Voor de ondernemer: deze krijgt kansen in een klimaat van ze-
kerheid van investeringen en kan rekenen op een ritme van 
investeringen.

• Voor de zorginstellingen: deze kunnen zelf kiezen voor een be-
paalde zorg, hetzij cliënteel, hetzij innovatie… 

c. Instellingssubsidiëring naar persoonssubsidiëring
Vandaag worden de zorginstellingen gefinancierd, maar de deel-
nemers halen aan voorstander te zijn om de subsidiëring verder 
te overwegen, deze nader uit te werken en mogelijk ook in te voe-
ren. 

N.v.d.r.: De switch van instellingssubsidiëring naar persoons-
gebonden subsidiëring is een trend die reeds ingezet is, maar 
waar deelnemers blijkbaar niet van op de hoogte zijn. Ze vra-
gen naar deze vorm van subsidiëring omdat ze voelen dat 
het huidige financieringssysteem niet meer voldoet om een 
kwalitatieve zorg te kunnen bieden.

Voorstel van de deelnemers:

Persoonssubsidiëring – rugzakje voor de zorgvrager: 
Het voorstel is om de subsidiëring niet meer toe te kennen aan de 
instelling maar rechtstreeks aan de zorgvrager te geven. Er wordt 
verwezen naar Nederland waar deze formule al bestaat onder 
de naam PGB, persoonsgebonden budget. 

Ook in Vlaanderen bestaat dit al onder de vorm van een per-
soonsvolgende financiering voor personen met een erkende 
handicap – die thuis of in een instelling voor gehandicaptenzorg 
verblijven. Deze financiering wordt verder uitgewerkt en gerea-
liseerd. De zorgsector wilt dit financieringsmodel in de toekomst 
ook graag doortrekken naar andere takken van de zorg. 

De persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen met 
een handicap bestaat uit 2 delen, ook wel 2 ‘trappen’ ge-
noemd. Trap 1, het basis ondersteuningsbudget (BOB), is er 
voor personen met een erkende handicap en een beperkte 
ondersteuningsnood. Dit is een vast, forfaitair bedrag dat je 
maandelijks ontvangt. Trap 2, het persoonsvolgend budget 
(PVB), kan worden aangevraagd indien het BOB niet vol-
doende is maar PVB en BOB zijn niet combineerbaar. Er zijn 
verschillende categorieën PVB die worden bepaald op basis 
van het ondersteuningsplan. 

Elke patiënt krijgt dan een eigen (figuurlijk) rugzakje, met daarin een bedrag 
ter beschikking en besteedt dit volgens zijn zorgbehoeften. Hierbij rijst 
natuurlijk de vraag of dit echt een goed idee is, zeker met betrekking tot de 
kwaliteit van de verleende zorg. Het is gemakkelijk om te zeggen: als we het 
aan de burger geven, dan wordt het goed besteed. 
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7.2 Transparante en betrouwbare informatie

Over de kwaliteit van de zorg moet transparant gecommuniceerd 
worden, zodat de zorgvrager zelf mee keuzes kan bepalen.

De informatie die verstrekt wordt over de zorginstellingen moet 
gestoeld zijn op objectieve kwaliteitsindicatoren. Indicatoren die 
worden gemeten op basis van ’outcome’. Door objectieve kwali-
teitsindicatoren te bepalen waaraan de zorg moet voldoen, kan 
de zorgvrager zelf kiezen waar hij zich wil laten verzorgen. Deze 
informatie moet open en transparant gedeeld worden. 

Voorstellen van de deelnemers:

De ranking van de zorginstellingen moet gebeuren volgens dui-
delijke kwaliteitsindicatoren. Deze kwaliteitsindicatoren worden 
opgesteld door de overheid. De overheid moet een framework 
aanbieden waarbinnen de verschillende zorginstellingen worden 
beoordeeld op basis van de ‘outcome’ van de zorg die ze aan-
bieden. 

De overheid biedt een platform aan waar de zorgvragers de ‘ran-
king’ kunnen raadplegen. Ze kunnen zelf beslissen waar ze de zorg 
zullen aanvragen. 

De zorgvrager wil mee kiezen. “Welk ziekenhuis verkies ik? Welk 
woonzorgcentrum lijkt mij geschikt,..” Er is een duidelijke vraag 
naar een open en transparante evaluatie van de zorgsector en 
een ‘ranking’ van zorginstellingen op basis van objectieve data. 
Zorgvragers willen dat volgende criteria voor woonzorgcentra ze-
ker opgenomen worden in deze datalijst: (wie zegt dit? Zorg?)

• Wat zijn de valincidenten? 
• Hoe zijn de regels over fixatie vastgelegd? 
• Welke personeelsnorm wordt er gehanteerd? 
• Wat is de kwaliteit van de kamers en hoe zit het met de  

hygiëne? 

Voor elk type van zorginstelling kan een indicatorenset worden 
opgesteld en nagekeken worden door Zorginspectie. Deze infor-
matie dient transparant gecommuniceerd te worden naar het 
brede publiek. 

1. Een externe, betrouwbare en objectieve informatie- 
       verstrekker
Het voorstel is een objectieve wegwijzer op te richten. Een soort 
Testaankoop, die zich richt naar de zorgvrager. Zo kan hij te we-
ten komen voor welke kwaal hij naar ziekenhuis A of B of C gaat. 
De zorgvrager kan al deze informatie terugvinden in een “kennis-
bank” wanneer hij op zoek gaat naar de juiste zorgorganisatie of 
zorgverstrekker. Dit om het ‘ons kent ons’ van vandaag tegen te 
gaan waarbij de huisarts vaak de aanbeveling geeft en de zorg-
vrager niet over andere informatie beschikt. De beslissing dient in 
zijn handen te liggen.

2. LinkedIn van de zorg
Om het ‘ons kent ons’ wereldje, dokters verwijzen enkel door naar 

Zorginspectie heeft hierbij een belangrijke taak. Door de 
vaststellingen van het nalevingstoezicht en van de in-
specties publiek kenbaar te maken, krijgt de samen-
leving een zicht op wat er zich achter de muren van de 
instellingen afspeelt en welke kwaliteit geboden wordt.
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dokters die ze zelf kennen, te vermijden zou een netwerk waar 
alle soorten zorgverstrekkers, nazorg mogelijkheden, specialisten, 
... terug te vinden zijn. Deze ‘LinkedIn’ van de zorg staat ter be-
schikking van de zorgverstrekker en de zorgvrager. Het maakt de 
zorgsector transparanter en stimuleert de interdisciplinaire com-
municatie. 

Valkuilen
De zorgactoren wijzen echter op een mogelijke valkuil voor zowel 
de objectieve wegwijzer als de LinkedIn van de zorg. Vandaag ver-
schillen de meningen over het transparant maken van gegevens. 
Het is belangrijk dat hierover duidelijke afspraken gemaakt wor-
den en de kwaliteit van de gegevens gevalideerd kan worden.
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8. Besluit

8.1 Wat moet wie realiseren op korte termijn om een  
 “ideale” samenwerking te realiseren? 

Uit de roadshow bleek duidelijk dat er niet alleen een context is 
om samen te werken , maar ook de wil.. 

Alhoewel de enige en ideale samenwerkingsvorm niet bestaat 
zijn vele vormen van samenwerking  mogelijk die op relatief korte 
termijn vergemakkelijkt en gestimuleerd kunnen worden mits het 
realiseren van een aantal duidelijk geformuleerde voorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn unaniem geformuleerd door alle deelne-
mers aan de workshops en worden door zowel ondernemers als 
zorgactoren gedeeld .

Deze voorwaarden leggen de fundamenten voor een heldere 
toekomstvisie van de overheid en gegroepeerd in 4 thema’s die 
doorheen dit rapport zijn toegelicht , nl. “Regelgeving”, “Financie-
ring”, ”Netwerking” en “Andere bekommernissen”

1. Op het vlak van regelgeving zijn de deelnemers het uitgespro-
ken eens dat de overheid een lange termijn visie moet ontwik-
kelen, een visie die de legislaturen overstijgt en die gestoeld is 
op duurzaam onderzoek. Deze visie moet een kader scheppen 
dat autonomie en flexibiliteit toelaat binnen (innovatie)projec-
ten maar tevens hoge kwalitatieve eisen oplegt aan diezelfde 
projecten. Een visie van grote visionaire lijnen die streeft naar 
duurzame realisaties en zich niet bezighoudt met de details 
van het proces. Om innovatie en ondernemerschap in zorg te 
stimuleren en te realiseren vragen ondernemers en zorgac-

toren om problemen waarmee men vandaag in real life ge-
confronteerd wordt te kunnen oplossen in ” regelluwe” om-
gevingen. Een testomgeving waarin medewerkers van zowel 
zorgactoren en ondernemers, niet belemmerd door rigide sta-
tuten en wetten, samen kunnen experimenteren met relevan-
te en concrete oplossingen. Deze” conceptuele proeftuinen” 
kunnen een ideaal testplatform zijn en bij succes de basis voor 
een verdere uitrol in identieke situaties en voor aanpassingen 
van de respectieve regelgeving. De toekomstige regelgeving 
moet samenwerking mogelijk maken, niet alleen tussen de 
mensen uit de diverse sectoren, maar ook tussen de techni-
sche systemen. De overheid dient een internationale techno-
logische standaard op te leggen zodat ondernemers efficiënt 
kunnen  innoveren en effectief  schaalvergroting realiseren .  

2. Dat de financiering om focus vraagt en dit op diverse vlakken 
is voor alle deelnemers overduidelijk. De  huidige versnippe-
ring komt noch de innovatie, noch de kwaliteit van de zorg ten 
goede . Focus daarentegen betekent voor de deelnemers een 
sterk verhoogde kans op een efficiëntere en kwalitatievere 
zorg met behulp van innovatieve ondernemers. 

• Focus op reële en markt gedreven behoeften. Een gedegen 
marktonderzoek waarbij men rekening houdt met de strate-
gische pijlers van de overheidsvisie en waarin de zorgactoren 
hun reële noden kenbaar maken levert voor ondernemers de 
mogelijkheid om relevante en toekomstgerichte projecten op 
te starten.  

• Een financiering gefocust op reële en markt gedreven noden, 
zodat de juiste producten en mensen gefinancierd worden en 
zodat echte meerwaarde gerealiseerd wordt. Dit impliceert 
een herziening van de overheidsopdrachten waarbij de aan-
vrager de juiste en beste partner voor zijn probleem toege-
wezen krijgt, onafhankelijk van de prijs en meer gefocust op 
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kwalitatieve gunningsvoorwaarden. 

• Focus op de grootte van de budgetten en stroomlijning van 
de onderwerpen van de financiering. Vandaag zijn er teveel 
versnipperde gelijkaardige projecten, terwijl men beter grote-
re budgetten zou toekennen aan minder projecten maar met 
een relevante focus.

• De financiering moet gebeuren op “outcome” en milestones.  
Een duidelijk (business)plan moet worden voorgelegd met di-
verse deliverables/milestones. Het al of niet behalen van deze 
milestones zal het verdere verloop van de  financiering positief 
of negatief bepalen.

• Deze milestones moeten naast de uitwerking van het innova-
tie- idee/concept veel meer  de implementatie van de innova-
tie in de markt en de samenwerking met diverse zorgactoren 
verplicht geïntegreerd worden. Vandaag worden teveel pro-
jecten na het opleveren van het prototype op de “plank” gezet, 
vaak omdat er niet voldoende geld is om tot de ontwikkeling 
over te gaan. Dit kan vermeden door  de focus en de financie-
ring meer toe te spitsen op implementatie.

• De financieringsmogelijkheden van innovatieprojecten moeten 
uitgebreid. Nieuwe en andere mengvormen (publiek/privé/
crowdsourcing...) moeten aan bod kunnen komen. 

De administratie en het proces om deel te nemen aan over-
heidsopdrachten blijkt zowel voor starters, kleine ondernemers 
als (kleinere) zorgactoren te complex, niet toegankelijk en te lang. 

Dit mag dringend vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt wor-
den zodat kleine spelers in het veld ook hun innovatieve ideeën 
kunnen realiseren.

Bovendien wordt gevraagd aan de overheid om duidelijk te com-

municeren over haar ondersteuningsmogelijkheden. Ook hier 

vraagt men de overheid de informatie niet te “lokaliseren” of te 
versnipperen over diverse informatiepunten , maar één gedegen 
informatiepunt uit te bouwen met kennis van zaken. Een single 
point of contact, liefst centraal georganiseerd dat naar de juiste 
informatie/organisatie/overheid kan verwijzen en dat zowel on-
dernemers als zorgactoren kan informeren en zelfs begeleiden.

3. Een betere samenwerking tussen ondernemers en zorgactoren 
vraagt om wederzijds vertrouwen en het delen van informatie 
met elkaar. Een inspirerend en lerend netwerk platform waar 
informatie op een objectieve en open wijze kan gedeeld worden 
is essentieel. Een omgeving waar ondernemers en zorgacto-
ren elkaar leren kennen en samen aan projecten kunnen bou-
wen met respect voor elkaars verschillen in cultuur en ritme.  

Om een efficiënte samenwerking te bekomen moet de zorg zich 
organiseren, uniformiseren en standaardiseren. Er zouden stan-
daard “guidelines” ontwikkeld kunnen worden voor alle handelin-
gen in de zorgsector om  verspilling en versnippering tegen te gaan.  

Zorgactoren moeten zorgen voor meer transparantie, zowel qua 
structuren en contactpersonen maar ook transparantie in de 
informatie over hun noden en hun criteria zodat de ondernemers 
de juiste parameters hebben om hun voorstellen op te baseren. 

4. De zorg is in transformatie. Deelnemers uit de zorgsec-
tor zijn er zich van bewust dat het huidige businessmodel 
in de zorg dood is en dat ze dringend kwalitatieve in plaats 
van kwantitatieve parameters moeten implementeren.  

Bovendien moet de zorg evolueren naar een holistisch wel-
zijnsmodel waar de zorgvrager echt centraal staat en een vol-
wassen schakel wordt in het  totale proces.  
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Ondernemers en zorgactoren  willen de handen in elkaar slaan 
om op zeer korte termijn samen innovatieve oplossingen uit te 
werken. Ze zijn er zich terdege van bewust dat ze door de huidi-
ge en toekomstige evolutie genoodzaakt zijn om samen te wer-
ken. Zij zijn daartoe bereid. 

Zij vragen aan de overheid om hier een belangrijke katalyseren-
de rol in op te nemen.
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Goede projecten staan of vallen bij diegene die het moeten 
dragen, daarom is het uiterst belangrijk dat we alle stakeholders 
rond tafel krijgen en dat was zonder de organisatie van deze 
roadshow niet gelukt. Bij deze hartelijk dank aan Flanders’ Care 
en Agentschap Ondernemen om het publiek warm te maken en 
deze workshops te faciliteren. Ook hartelijk dank aan de koepel-
organisaties die hun leden de opportuniteit gaven om deel te 
nemen. Wij namens U-Sentric danken alle individuele deelnemers 
voor hun inzet, interesse en input. Evenzeer hartelijk dank aan 
Lieve Apers en Carine Boonen. Namens Annita Beysen, Hanne 
Sidarow, Jannelien Verjans en Katrien Pypen, hartelijk dank. 

Bedankt!




