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Vandaag staan 

ontmoeting en 

inspiratie centraal. 

Laat u onderdompelen 

tijdens de sessies en 

op de zorgmarkt. Op 

deze zorgmarkt stellen 

19 lokale besturen hun 

inspirerende praktijk aan 

je voor en informeren 

diverse standhouders 

je met plezier over hun 

vernieuwende aanbod 

voor de openbare thuis- 

en ouderenzorg. Ga zelf 

op stap en ontdek! Heb je 

interesse in een specifiek 

thema? Bezoek dan de 

markt aan de hand van 

onze vijf themaroutes.

Roze route 
Digitalisering en innovatieve 
technologie

 CareIT is een ICT bedrijf dat zich richt op 

softwareontwikkeling voor thuiszorgorganisaties 

en kinderopvanginitiatieven. Stand 2

 Essity nv Waardige, comfortabele en 

innoverende zorg voor personen met 

incontinentieproblemen. Stand 5

 Cevi/Logins biedt een innovatieve oplossing voor 

klantbeheer, planning en prestatieverwerking 

op maat van uw thuiszorgorganisatie. Met de 

Zorg Mobiel van Cevi/Logins heeft uw zorgteam 

een gebruiksvriendelijke mobiele toepassing in 

de hand die bijdraagt tot een meer efficiënte en 

persoonsgerichte zorg dichtbij de bewoner.  

Stand 7

 Telecom-IT nv helpt bedrijven en zorg-

organisaties met telecomoplossingen voor voice, 

data, beeld, alarming en applicaties. Stand 10

 Déhora is een full-service bureau voor 

personeelsplanning en management. Stand 13

 Pyxicare is een gebruiksvriendelijke app die via 

BelRAI de zorgsituatie bijhoudt, evalueert en 

adviseert voor een zorg op maat. Stand 16

 PREZO Woonzorg helpt je met zelfevaluaties, 

tevredenheidsmetingen en objectieve indicatoren 

op weg naar excellentie. Stand 17

 Met Cubigo coördineert u de organisatie van 

comfort en zorg bij u thuis. Stand 19

 Wonder-project: Zorgrobot Zora  

 woont en werkt al twee jaar in het 

woonzorgcentrum De Vijvers (OCMW Gent) en 

steekt een handje toe in de zorg voor bewoners 

met dementie. Stand 24

 MI.Babbel Het OCMW van   

 Knokke-Heist startte met het proefproject 

MI.Babbel, een revolutionair computersysteem 

dat op basis van de stem nagaat of senioren zich 

eenzaam voelen. Stand 38

Rode route 
Vernieuwende 
zorgconcepten

 ZOEM (Zorg Op Elk Moment)  

 OCMW Sint-Niklaas vond een 

vernieuwende aanpak voor het bieden 

van flexibele uren in de gezinszorg samen 

met een dienst thuisverpleging. Stand 20

 

Het project  'Groei’ van het  

 Zorgbedrijf Antwerpen stelt dat 

iedereen, ook de hulpbehoevende, 

het recht heeft op comfortabel leven. 

Daarom bieden zij alle diensten aan in de 

wijk of aan huis die een mens nodig heeft 

om zo aangenaam mogelijk zelfstandig 

te kunnen leven. Stand 23

 Honden in de zorg Bij het  

 OCMW Vilvoorde gaat de trouwe 

viervoeter van de verzorgende mee op 

ronde en zorgt voor ontspanning, rust en 

beweging bij de cliënten. Stand 25

 In woonzorgproject Zuiderlicht  

 biedt OCMW Gent een kleinschalige 

woonomgeving aan voor ouderen met 

een psychiatrische kwetsbaarheid, 

personen met jongdementie of een 

VAPH-statuut. Stand 29 

 

Het Sociaal huis in Koksijde 

 biedt ondersteuning aan kwetsbare 

gezinnen met kinderen via het project 

‘NEST- Nog Even Samen Thuis’ en aan 

mantelzorgers via het mantelzorgcafé  

De Luisterschelp. Stand 34

De zorgmarkt 



Groene route 
Buurt, vrijwilligers en 
mantelzorg

 Apporto is een digitaal platform dat als 

doel heeft om een gemeenschap rond 

boodschappen te creëren, en buren 

dichter bij elkaar te brengen. Stand 4

 Solidair Vlaanderen is een online sociaal 

platform dat gemeentes de mogelijkheid 

biedt om te investeren in een hechte 

gemeenschap door hulpvragers met 

vrijwillige hulpverleners in contact te 

brengen. Stand 18

 Hulste (Be)zorg(d)t Zorg voor  

 elkaar staat centraal bij Zorgbedrijf 

Harelbeke: een babbel, burenhulp, 

signalen opvangen, ... Stand 21

 Vrijwilligers TROEF OCMW 

 Wichelen lanceert deze campagne 

om de vrijwilligers en het nieuwe 

vrijwilligersbeleid van Wichelen in de 

kijker te zetten. Stand 26

 Zorg Samen Straten Dit burger- 

 initiatief uit Antwerpen activeert 

vrijwilligers in de buurt en laat ouderen 

zo lang mogelijk thuis wonen. Stand 31

 Zorgzaam Gullegem OCMW  

 Wevelgem zet in op de waardering 

voor alle spontane, ongedwongen hulp 

in de buurt en werkt aan een zorgzame 

gemeente. Stand 32

 Maasmoosem & ‘t Hofke Maak  

 kennis met de helende kracht 

van groene vingers: de volkstuin, de 

dementietuin en de tuintherapie uit 

OCMW Dilsen-Stokkem. Stand 36 

Zilveren route 
Doelgroepen 

 Hivset Kruip even in het hoofd van een 

persoon met dementie op de interactieve 

stand 1.

 GRIP 'Gelijke Rechten voor Iedere 

Persoon' met een handicap is de 

mensenrechtenorganisatie van en voor 

personen met een handicap.  

Stand 11

 Orchidee OCMW Beerse organiseert  

 een kleinschalige genormaliseerde 

woonvorm voor personen met dementie. 

Stand 22

 Ik weet dat ik vergeet is een  

 artistiek project rond dementie 

van OCMW Kampenhout, voor én door 

bewoners van het woonzorgcentrum. 

Stand 27

 Het project ‘Zachte zorg’ uit OCMW  

 Zele stimuleert (ex)kankerpatiënten 

en hun omgeving om (opnieuw) actief 

deel te nemen aan het leven. Stand 30

 Dagverzorging georganiseerd door 

 OCMW Hasselt, met doelgerichte 

samenwerking, aangepaste activiteiten 

en ondersteuning voor mantelzorgers 

van en voor personen met cognitieve 

problemen. Stand 37 

 Zorg inclusief Zorg Leuven streeft  

 naar zorg voor iedereen, ook voor 

kwetsbare doelgroepen (mensen met 

psychische kwetsbaarheid en kraamzorg 

met aandacht voor kwetsbare gezinnen). 

Stand 39 

Paarse route 
Personeel  
en organisatie

 Infolearn is een advies- en expertise-

bureau rondom het nieuwe leren dat 

jouw organisatie helpt met het leren en 

ontwikkelen van de medewerkers, van 

het bouwen van een visie tot complete 

ontzorging van de implementatie. Stand 3

 VIEWZ ondersteunt welzijns- en 

zorgprofessionals op verschillende 

manieren: een driemaandelijks tijdschrift, 

boeiende publicaties, praktijkgerichte 

opleidingen en een online kennispunt. 

Stand 6

 BDO Management Advisory - Health 

care Ondersteuning vanuit BDO in 

alle facetten voor een zorgorganisatie 

(financieel, personeel, regelgeving, 

verzelfstandiging...). Stand 8

 Televic education Edumatic: Toegevoegde 

waarde van e-learning in de zorgsector 

Stand 9

 Trifier De-escaleren bij moeilijk te hanteren 

en grensoverschrijdend gedrag, Trifier deelt 

praktijkervaringen vanuit ondersteuning en 

vorming. Stand 12

 VVSG en Politeia Maak kennis met alle 

VVSG-publicaties over kinderopvang, 

ouderenzorg en thuiszorg. Stand 14

 Diverscity ondersteunt lokale besturen en 

werkt met hen samen aan een kwalitatief 

en sociaal personeelsbeleid. Stand 15

 Digibetisering in de zorg. Vlotter, 

 een samenwerking van Aartselaar, 

Boom, Hemiksem, Niel en Rumst zette een 

project op om alle medewerkers wegwijs te 

maken in de digitale wereld. Stand 28

 Zelfsturend team in het DVC  

 In OCMW Dilbeek zijn alle 

medewerkers samen verantwoordelijk voor 

de teamopdrachten en de werking van het 

dagverzorgingscentrum. Stand 35

met verschillende routes



11.00u

12.00u

13.00u

14.00u

15.00u

16.00u

9.00u

10.00u

Programma

Onthaal 
8.30u - 9.30u

Lunch 
12.30u - 13.45u

Zorgmarkt 
Doorlopende beurs van  

lokale praktijken en  
commerciële partners

8.30u - 15.00u

Sessie 1 
Bezorgd over het 

verkiezingsprogramma? 

9.00u - 10.15u

Sessie 6 
Waarom het beste 

zorgverhaal altijd wint: 
Storytelling 

10.45u - 12.45u

Sessie 10 
Proeverij* 

Zorg dragen zonder  
te bezorgd te zijn

13.30u - 15.OOu

KERN: Zorg aan zet!  

15.15u - 16.3Ou

Aansluitend receptie van 16.30u - 17.00u

*Proeverij = praktijkgerichte sessie of workshop

Auditorium

Verzamelpunt

Bibliotheek
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12.00u
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14.00u

15.00u

16.00u

9.00u

10.00u

Sessie 11 
Het Vlaamse welzijns-en zorg-

beleid in volle verandering:  
zorg dat je mee bent!

13.45u - 15.OOu

Sessie 12 
--- GEANNULEERD --- 
Met zorg fixeren  
in de thuiszorg

13.45u - 15.OOu

KERN: Zorg aan zet!  

15.15u - 16.3Ou

Aansluitend receptie van 16.30u - 17.00u

Sessie 13 
Publieke zorg, 
krachtige zorg

13.45u - 15.OOu

Sessie 7 
Zorgvuldig beslissen

11.00u - 13.00u

Sessie 2 
Zorg voor tijd: 

Timemanagement  
in de zorg

9.00u - 10.15u

Sessie 3 
Proeverij*  

Zorgzame buurten en 
buurtanalyse

9.00u - 10.15u

Sessie 8 
(Re)organisatie  
van de zorg: een 
breedhoeklens

11.15u - 12.45u

Sessie 9 
Zorgzaam werk maken 

van een innovatieve 
arbeidsorganisatie

11.15u - 12.45u

Sessie 4 
Proeverij*  

Samen zorg uitbouwen 

9.00u - 10.30u

Sessie 5 
23 uur wonen, 1 uur zorg

9.30u - 10.30u

Concertzaal Verzamelpunt

Concertzaal

Bibliotheek

AuditoriumBibliotheek

ConcertzaalAuditorium

Concertzaal Verzamelpunt

Verzamelpunt
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Maasmoosem & 
‘t Hofke 

(Dilsen-Stokkem)

Dagverzorging 
(Hasselt)

MI.Babbel
(Knokke-Heist)

Zorg Samen 
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(Antwerpen)
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Woon-
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NEST en  
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Verwenteam

Laat je in de watten leggen! 
Kom naar ons verwenteam.  
Stand 33

39 Zorg Inclusief 
(Leuven)
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Met de actie ‘Zorg voor de mens centraal begint lokaal’ brengt de VVSG de 
sterktes van lokale besturen extra in beeld, zetten we tal van lokale praktijken 
in de kijker en prikkelen we lokale besturen om verder in te zetten op zorg. 

Op de website VVSG.be/zorg-en-welzijn kan je heel wat campagnemateriaal 
terugvinden zoals video’s, opiniestukken en gratis downloads. Kom dus 
regelmatig eens terug om de laatste nieuwtjes te raadplegen! Of word 
mee ambassadeur van deze actie, dan houden wij jou op de hoogte! Als 
ambassadeur ben je volledig vrij om zelf te kiezen of en welke informatie je 
deelt met je netwerk.

Dit jaar reikt de VVSG voor het eerst een ‘ZiA’ uit. 'Zorg in Actie' of kortweg 
‘ZiA’ is een initiatief waarmee de VVSG inspirerende, lokale projecten in 
de thuis- en ouderenzorg in de kijker zet. Allerhande praktijken komen in 
aanmerking: een inspirerende aanpak, een vernieuwend zorgidee of een 
geslaagd project. Alles kan! Je eigen project indienen kan nog tot 30 april. 

Geinspireerd?  
Deel het op sociale media  
via #ZorgLokaal!


