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SESSIE 5 -  Zorg voor ondernemerschap  

Cassandra Koning, manager Leo Kannerhuis Nederland
Luc Demoulin, Business Director Medtronic Hospital Solutions 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorgsector. De omgeving van zorginstellingen 
is complexer en minder voorspelbaar dan ooit. Zorgaanbieders worden steeds meer “onder-
nemer” om te kunnen inspelen op de veranderingen in de maatschappij. 

In deze sessie bieden we u handvatten aan om te ondernemen op de markt van de gezond-
heidszorg. We gaan in op een aantal aandachtsgebieden: strategie & profilering, structuur 
& bestuur, verandering & cultuur, waardering & financiering en arbeid & beloning. 

SESSIE 6 -  Zorg voor een duur- en zorgzame instelling      

Dr. ir. Peter Bertels, Senior projectmanager Ondernemingscreativiteit Flanders DC

In de eerste vijf sessies heeft u uw eigen organisatie van binnenuit en van buitenaf ge-
analyseerd. In deze sessie brengen we al die nieuwe ideeën en concepten samen binnen 
het kader en de structuur van uw organisatie vandaag. Aan de hand van de toolbox AHA 
tot VOILA bespreken we hoe u iedereen in uw organisatie kan meetrekken om van uw 
instelling een zorgzame, blijvend innovatieve, organisatie te maken. Zo kan u de kennis 
van deze opleiding structureel verankeren.



De zorgsector is in beweging en staat de 
komende jaren voor een groot aantal
uitdagingen.

Deze evoluties en de bijhorende uitdagingen 
vragen een grote en veelzijdige professionele 
competentie met betrekking tot het beheren 
en sturen van de veranderende ondersteu-
nende processen binnen een zorginstelling. 

De “toekomstige” creatieve, innovatieve, 
inspirerende manager onderhandelt en 
werkt samen met vele en verschillende 
partners, zowel intern als extern (sociale 
partners, ondernemingsraad, partnerships).

Leerdoelen

Deze opleiding
• Toont u de evoluties, tendensen en 

opportuniteiten van vandaag 
• Leert u spanningsvelden te detecteren 

en herkennen om hierover op een in-
novatieve wijze na te denken en aan te 
pakken

• Inspireert u om te navigeren en antici-
peren om een duurzame zorgstrategie 
te ontwikkelen 

Interactief ontmoetingsplatform 

Deze opleiding richt zich tot professionals 
werkzaam in of voor de zorgsector. Moge-
lijke functies zijn de CEO’s (directies) en 
jonge directies, (strategisch en operatione-
le) managers, beleid- en stafmedewerkers, 
“high” potentials, overheid, verzekeraars, 
aandeelhouders (in zorgvastgoed).  

Programmagroep

Wino Baeckelandt (Woon en Zorg H. Hart 
vzw), Hilde Bosmans (Lindbergh Consult), 
Geert Demuijnck (EDHEC Business School), 
Stefaan Gielens (Aedifica nv), Hilde Lauwers 
(Lucas, centrum voor Zorgonderzoek en Con-
sultancy), Luc Rosseel (AZ Delta ziekenhuis), 
Chantal Van Audenhove (Lucas, centrum voor 
Zorgonderzoek en Consultancy) en Philip 
Vanneste (Dienstencentrum GID(t)S) 
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SESSIE 1 -  Naar welk landschap gaat‘de zorgsector in België’? 

Prof.dr. Anja Declercq, hoofddocente en projectleider LUCAS (KU Leuven)

In deze eerste sessie bekijken we het Belgische/Vlaamse zorglandschap. We kijken hoe dat 
zorglandschap er uit ziet, hoe gezondheids- en welzijnszorg zich verhouden en waar gelijke-
nissen en verschillen zitten. 

Vervolgens gaan we in op de uitdagingen voor deze sectoren en kijken we
 • of die uitdagingen dezelfde zijn en
 • of de oplossingen die momenteel worden voorgesteld, sector-specifiek of
  sector-overschrijdend zijn. 

We eindigen met een groepsdiscussie over deze uitdagingen en oplossingen, en hoe die op 
elkaar kunnen worden afgestemd. 

SESSIE 2 -  Zorg voor creativiteit en innovatie    

Dr. ir. Peter Bertels, Senior projectmanager Ondernemingscreativiteit Flanders DC 

Een duurzame organisatie blijft zichzelf voortdurend vernieuwen en innoveren. In deze 
sessie bespreken we een praktisch innovatiemodel in 4 stappen. Aan de hand van de 
Customer Journey Map analyseren we uw organisatie vanuit het perspectief van 
patiënten, familieleden en personeel. U leert ook enkele creativiteitstechnieken om tot 
vernieuwende ideeën uit te rollen. Met het Business Model Canvas passen we die nieuwe 
ideeën toe in uw organisatie. 

PROGRAMMA

We identificeren actuele ontwikkelingen in de zorgsector om te kunnen navigeren en
anticiperen, om zo een duurzame zorgstrategie te ontwikkelen. 

SESSIE 3 -  Zorg voor management: een moeilijke evenwichtsoefening       

Prof.dr. Geert Demujnck, EDHEC Business School en Université Catholique de Lille 

De zorgsector is niet alleen vanuit sociaal maar ook vanuit economisch oogpunt cruciaal. 
In tijden van zwakke groei en een verouderende bevolking is de taak van de managers van 
zorginstellingen heel complex. De productiviteit moet verhoogd worden maar daarbij mag 
het rechtvaardigheidsideaal en de specifieke aandacht voor individuele personen niet ver-
waarloosd worden. 

In deze sessie brengen we tegenstellingen maar vooral parallellen tussen de rol van een 
CEO van een commercieel bedrijf en die van een zorginstelling en een privébedrijf in de 
zorgsector aan het licht. De focus ligt daarbij zowel op economische als op ethische en
bedrijfstechnische aspecten.

SESSIE 4 -  Zorg over de grenzen van uw organisatie      

Stefaan Gielens, ceo Aedifica
Frank Löwentraut, managing partner Aaetas Consult GmbH

In deze sessie steken we de sectorgrenzen en de landsgrenzen over. Twee thema’s
komen aan bod:

• Hoe kijken andere sectoren naar de zorgsector? Dit thema belichten we vanuit de 
steeds groeiende samenwerking tussen de vastgoedsector en de zorgsector. 

• Vervolgens gaan we over de landsgrenzen, en meer bepaald naar Duitsland waar de 
zorgsector zowel een bloeiend profit als social for profit marktsegment kent.

Voor deze sessie nodigen we een internationale gastspreker uit (dit deel van de sessie zal 
dan ook in het Engels gegeven worden).


