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09.30 u. Welkom door Karolien Snoeck, directrice ‘Primavera’, Merksem

09.40 u. Dr. Simon Godecharle: ‘Hoe zou je zelf willen wonen?’

10.30 u. Reflectie vanuit het werkveld o.l.v. Ronny Dierendonck
 Delphine Lemahieu, campusdirecteur vzw Zorg- en Welzijn Kuurne • Thomas Van Hoorick, directeur vzw MOK Beer-

velde • Anne Jacobs, (ortho)agoge vzw Primavera Merksem

10.55 u. Pauze

11.30 u. Prof. Dr. Jan Vande Moortel: ‘Commerciële zorg: onethisch en onbetaalbaar?’

12.20 u. Reflectie vanuit het werkveld o.l.v. Ronny Dierendonck
 Willy Vertongen, CEO nv Mederi, voorzitter Thomashuizen België • Eva Rimaux, directeur vzw Albe Kapellen • Anne 

Jacobs, (ortho)agoge vzw Primavera Merksem

12.45 u. Lunch

13.30 u. Prof. Dr. Johan Bruneel: ‘Innovatie in de governance van zorginstellingen’

14.20 u. Reflectie vanuit het werkveld o.l.v. Ronny Dierendonck
 Mia Cattebeke, bestuurder in meerdere non-profitorganisaties • Lieven Detavernier, directeur vzw Mariënstede Dadi-

zele • Karolien Snoeck, directeur vzw Primavera Merksem 

14.45 u. Pauze

15.15 u. Lezing door Herman Roose:  Fuseren of samen een netwerkorganisatie vormen…?  
 Op zoek naar haalbare condities om succesvol samen te werken. 

16.05 u. Reflectie vanuit het werkveld o.l.v. Ronny Dierendonck
 Koen Deweer, algemeen directeur vzw KONEKT Sint-Amandsberg • Dirk Bryssinck, psycholoog/coördinator Villa 

Voortman Gent • Karolien Snoeck, directeur vzw Primavera Merksem

16.30 u. Afsluit

16.35 u. Netwerkborrel

Muzikale ondersteuning congres: Carla Broeks

CongresprogrammaCongresprogramma

Situering congres
De zorg krijgt het steeds moeilijker: er is de personeelsschaars-
te, de financiële druk en de betrachting om de zorg voor ieder-
een toegankelijk te blijven houden.
Er moet over gewaakt worden dat de kwaliteit van zorg niet 
inboet omwille van economische factoren. Daarom is het mis-
schien nodig om over de grenzen van de eigen organisatie heen 
te kijken naar innovatieve oplossingen. De titel van het congres: 
‘Zorg(en) voor morgen!?’ heeft een dubbele betekenis: hoe kij-
ken we enerzijds naar de zorg in de toekomst of laten wij ander-

zijds de huidige problemen aan ons voorbijgaan en zeggen we 
“Dat zijn zorgen voor morgen”.  
Vier deskundige sprekers brengen hun visie en tal van personen 
uit het werkveld bekijken de problemen en de toekomst van de 
zorg vanuit hun specifieke invalshoek.  
Dit congres biedt geen pasklare antwoorden, maar doet ons 
kritisch nadenken over belangrijke thema’s en reikt handvatten 
aan om krachtig verder te bouwen aan de zorg van de toe-
komst.



Even voorstellen:  
de sprekers

Dr. Simon Godecharle: ‘Hoe zou ik willen wonen?’
“Onze samenleving is complex. Er gebeuren vele zaken 
gelijktijdig. Er zijn vele uitdagingen en er is ook veel angst: 
angst voor oorlog, angst voor de gevolgen van de klimaat-
opwarming, angst voor de onbetaalbaarheid van (energie)
facturen, angst voor elkaar. Het belang van ‘wij’ heeft in-
geboet ten opzichte van ‘ik’. Hoe moeten we dan omgaan 
met mensen die nood hebben aan residentiële zorg? Is hun 
probleem ook mijn probleem? Willen we graag zorgzame 
buurten of net hoge muren rond gespecialiseerde zorgvoor-
zieningen?”

Coördinator gezondheidsethiek bij Emmaüs vzw
Master in de Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen 
met major ethiek, KU Leuven (2007-2011, met grote onder-
scheiding)
PhD (doctor): Wetenschappelijke integriteit en fraude in het 
biomedisch onderzoek, aan het Centrum voor Biomedische 
Ethiek en Recht Faculteit Geneeskunde, Departement Maat-
schappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, KU Leuven 
(K. Dierickx, B. Nemery de Bellevaux, Trust me, I’m a scientist. 
Research integrity and misconduct within biomedical research 
[PhD Thesis, Acta Biomedica]. Leuven: Leuven University 
Press, 2018)
Opleiding Lean expert in zorg en welzijn, lean management 
(Zorgondersteuning vzw)

Als coördinator gezondheidsethiek van de zorggroep Emmaüs 
vzw (meer dan 7000 werknemers; 24 voorzieningen, actief in 
alle takken van de gezondheids- en welzijnszorg: algemene 
ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg, zorg voor mensen met 
een beperking, jeugd-, kind-, en gezinszorg) bouwt Simon Go-
decharle het ethisch beleid uit voor al onze sectoren en voor-
zieningen. Daarnaast verleent hij ethisch advies over concrete 
vraagstukken vanuit de dagelijkse zorgpraktijk. De meerwaarde 
van ethiek moet namelijk voelbaar zijn voor onze medewerkers, 
onze vrijwilligers en bovenal voor onze zorgvragers en hun be-
tekenisvolle naasten.
Simon geeft regelmatig vormingen als gastdocent of keynote 
spreker over uiteenlopende ethische thema’s aan diverse on-
derwijsinstellingen en zorgorganisaties. Daarnaast zetelt hij in 
verschillende nationale en regionale overlegorganen en is hij 
betrokken bij verscheidene ethische commissies. Hij is ook de 
oprichter en lid van de vereniging Ethici in de Zorg, een overleg-
platform van experten verantwoordelijk voor het ethisch beleid 
in toonaangevende zorggroepen in België.

Prof. Dr. Johan Bruneel: ‘Innovatie in de governance van 
zorginstellingen’
“Zorginstellingen staan financieel meer en meer onder druk. 
Daarnaast wordt het takenpakket steeds uitgebreider en de 
verwachtingen qua dienstverlening steeds hoger. Om aan 
deze uitdagingen een antwoord te bieden, grijpen zorginstel-
lingen naar het efficiëntie-mechanisme: met dezelfde (of min-
der) middelen toch dezelfde dienstverlening aanbieden. Wat 
zorginstellingen echter te weinig exploreren is het aanboren 
van nieuwe inkomstenbronnen via ondernemerschap. In deze 
lezing gaan we in op hoe zorginstellingen meer “onderne-
mend” kunnen worden via het opzetten van geïntegreerde 
business modellen en bespreken we de cruciale rol van de 
RvB hierin. We focussen op hoe RvB in zorginstellingen moe-
ten “innoveren” om met ondernemerschap aan de slag te 
kunnen gaan en hoe die “innovatie” kan worden verankerd 
binnen de organisatie”. 

Johan Bruneel is van opleiding industrieel ingenieur en Master in 
Business Economics. In 2009 behaalde hij zijn doctoraat in Ma-
nagementwetenschappen op een proefschrift rond de interna-
tionalisering van innovatieve starters. Na zijn doctoraat werkte 
hij als onderzoeker en lesgever aan verschillende universiteiten 
en business schools in binnen- en buitenland (bv. UGent, ETH 
Zurich, !Imperial College Business School en ESSEC). Vandaag 
is Johan professor ondernemerschap aan de KU Leuven en 
IESEG School of Management in Lille (Frankrijk), waar hij ook 
hoofd is van de Innovation & Entrepreneurship Group. Zijn on-
derzoek focust zich vooral op organisaties die zowel financiële 
als niet financiële doelstellingen nastreven. Belangrijke empiri-
sche contexten zijn maatwerkbedrijven, zorginstellingen en co-
operatieve ondernemingen. 



Even voorstellen:  
de sprekers

Herman Roose: ‘Fuseren of samen een netwerkorganisatie 
vormen…..?’  Op zoek naar haalbare condities om succes-
vol samen te werken. 
De complexiteit van regelgeving, het rationeel gebruik van mid-
delen, de vermarkting van  dienstverlening,…, dwingen voorzie-
ningen tot intensere samenwerking. Vaak kiezen bestuursorga-
nen voor een fusie met als hoofdargument de schaalvoordelen. 
Fuseren is echter een containerbegrip dat de complexiteit en 
de gelaagdheid van het integratieproces van twee dienstver-
lenende voorzieningen onvoldoende vat. Voorzieningen zijn 
immers complexe en betekenisvolle sociale verbindingen. 
Een structurele benadering die voorbijgaat aan de relationele 
en professionele noden van zij die de organisatie bemensen, 
kent vaak een moeizaam verloop met ongewenste effecten 
op de medewerkers en de operationele werking. We belich-
ten haalbare condities om succesvol te kunnen samenwerken 
en bekijken of er alternatieven zijn voor fusie. 

Herman Roose is klinisch psycholoog (KUL), systeem-en com-
municatietherapeut (Interactie academie). Hij studeerde ook 
bedrijfskunde (KUL) en volgde de voortgezette management 
opleiding aan de Vlerick Business School evenals diverse in-
ternationale opleidingen op vlak van leiderschap en organisa-
tieontwikkeling. Hij heeft veel ervaring op het vlak van organisa-
tiebrede veranderprocessen zowel vanuit zijn job als algemeen 
directeur van diverse organisaties binnen de gezondheidszorg 
maar ook als organisatieadviseur in België en Nederland. Hij 
coördineerde de fusie van twee psychiatrische ziekenhuizen en 
is nu groepsdirecteur van de 7 voorzieningen van de vzw Ge-
zondheidszorg Bermhertigheid Jesu.

Prof. Dr. Jan Vande Moortel: ‘Commerciële zorg: onethisch 
en onbetaalbaar?’
Zorgverlening kent een moeilijk financieel evenwicht. Zorg-
vragers hebben soms meer wensen dan hetgeen in een zui-
ver gesubsidieerd model kan aangeboden worden. Is een 
commerciële aanpak onethisch indien hiermee meer behoef-
ten van de zorgvragers worden vervuld? Leidt een schaarste 
in aanbod omwille van een tekort aan professionele zorgver-
leners tot onbetaalbare zorg? Hoe verhoudt kwaliteit en be-
taalbare zorg zich tot elkaar? Wanneer wordt commerciële 
zorg onethisch? Welke mogelijkheden zijn er om commerci-
ele zorg ethisch en betaalbaar te houden?

Jan Vande Moortel is jurist en doceert aan de Ugent, faculteit 
geneeskunde en gezondheidswetenschappen, het vak beleids-
ontwikkelingen in de gezondheidszorg - nationaal en internati-
onaal. Hij is bestuurder in meerdere gezondheids- en welzijns-
voorzieningen en lid van ethische commissies en werkgroepen. 
Hij heeft meer dan 35 jaar praktijkervaring als advocaat opge-
daan en is nu nog plaatsvervangend vrederechter.



Delphine Lemahieu – Zorg en Welzijn, Kuurne
Zorg en Welzijn Kuurne is een open huis voor ouderen, waar 
wonen, leven en zorg centraal staan.
Zorg en Welzijn heeft een ruim dienstenaanbod om zo de oudere 
bewoner optimaal te ondersteunen. Hiernaast zetten we sterk in 
op intergenerationele samenwerking en integratie in de buurt om 
zo het aanbod ruim te houden voor onze bewoners en bezoekers. 
Binnen Zorg en Welzijn stellen we gastvrijheid, hartelijke ver-
bondenheid, deskundigheid en respect voorop.

Anne Jacobs en Karolien Snoeck – vzw Primavera, Merksem
Primavera vzw is een kleinschalige voorziening die woon- en 
dagondersteuning aanbiedt aan volwassenen met een verstan-
delijke beperking. Aan de hand van verschillende individuele 
begeleidingen en ateliers in groep omringen we onze cliënten 
met warme zorg in een familiaal kader. Onze medewerkers en-
gageren zich iedere dag 24u/7d om hen te doen groeien en te 
laten ontdekken welke mogelijkheden het leven hen te bieden 
heeft en zoeken we samen naar hun plaats in de maatschappij.

Thomas Van Hoorick – vzw MOK, Beervelde
Mok vzw is een dynamisch, kleinschalig en inclusief woon- en 
werkinitiatief te Beervelde. We ondersteunen personen met ver-
schillende noden in het zelfstandig wonen.
Daarnaast is het een geëngageerde en innoverende ontmoe-
tingsplaats waar zorgvragers, via het werken in een koffie- en 
soepbar, optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving.

Willy Vertongen – Thomashuizen, België
Een Thomashuis is een plaats waar mensen met een verstan-
delijke beperking in een mooi huis en een veilige omgeving lief-
devol verzorgd en gestimuleerd worden.!
Ze leven er samen met een zorgkoppel als één grote familie.
Door de kleinschalige opzet en de permanente aanwezigheid 
van steeds dezelfde mensen ontstaat een echt thuisgevoel.

Eva Rimaux – vzw Albe, Kapellen
Albe vzw is een vergunde zorgaanbieder die woon- en dagon-
dersteuning aanbiedt aan een 70-tal mensen. In Albe wonen 
en komen mensen met zowel een mentale beperking als een 
psychiatrische problematiek. We dragen zorg voor het samen-
leven, maar geven daarbij ook ruimte aan elkeen om zichzelf 
te kunnen zijn. Daarnaast is de werking zo georganiseerd dat 
iedereen een zekere mate van zorg en verantwoordelijkheid kan 
opnemen voor elkaar en voor het geheel van Albe.

Mia Cattebeke – bestuurder in non-proforganisaties
Tot voor kort als directeur (van De Hoge Kouter in Kortrijk, een 

MFC voor jongeren met een beperking) en nu nog als bestuur-
der in enkele non-profitorganisaties, volgde en ontwikkelde ik 
mee evoluties in de maatschappij en in de zorg, om het beleid 
in de voorziening op korte!en op lange termijn uit te stippelen.
Op vandaag, voornamelijk als mantelzorger, kijk ik vanaf de zij-
lijn soms met andere ogen. Met veel vertrouwen - en bij mo-
menten - bezorgd om zorg.

Lieven Detavernier – vzw Mariënstede, Dadizele
Vzw Mariënstede is een kleurrijk plekje van warmte en ontmoe-
ting voor volwassenen met een beperking.
We ondersteunen mensen op vlak van wonen en/of werken.
Binnen de dagbesteding staat kleinschaligheid, lokale werking, 
diversiteit en ontmoeting centraal.
We hebben een zeer divers aanbod aan ateliers waaronder am-
bachtelijke ateliers, bedrijvenwerk, belevingsgerichte, begeleid 
werk en win-win werk. 
Binnen het wonen beschikken we over 2 locaties, het Kasteel 
en De Huizen. Daarnaast ondersteunen we ook mensen die zelf 
een huis hebben in het dorp of in een aanpalende gemeente.
Vanuit een sterk geloof in talenten werken we aan een inclu-
sieve samenleving!

Koen Deweer – vzw Konekt, Sint-Amandsberg!
Konekt Group gaat radicaal voor een wereld waarin personen 
met en zonder beperking hun talenten kunnen inzetten. We 
werken aan een samenleving waar inclusie tegelijk een eviden-
tie én het uitgangspunt is. Konekt Group bestaat uit:
- Konekt: opleidingen voor zorgprofessionals, begeleiding van 

organisaties die hun werking inclusief willen maken.
- Brake-Out: 3-jarig leerprogramma voor jongeren met een 

cognitieve ondersteuningsnood
- Platform-K: professionele dansproducties met dansers met 

en zonder beperking, hedendaagse dansopleiding voor dan-
sers met een beperking

Dirk Bryssinck – Villa Voortman, Gent
‘Villa Voortman’, is een laagdrempelig ontmoetingshuis in de 
stad. We richten ons tot kwetsbare mensen met een dubbeldi-
agnoseproblematiek die om tal van redenen de aansluiting met 
de reguliere hulpverlening missen. Zij hebben moeilijkheden 
op verschillende levensgebieden zoals ernstige psychiatrische 
en justitiële problemen, verslaving, stigmatisering en dakloos-
heid.! Psychiatrisch Centrum Gent Sleidinge (PCGS) zorgt in 
Villa Voortman voor de continuïteit in de therapeutische begelei-
ding en voor de operationele inbreng van personeel, huisvesting 
en facility management.

Deelnemende initiatieven  
aan de reflectiegroepjes



Wanneer: Donderdag 01 juni 2023
Aanvang: 9.30 uur – Einde: 16.35 uur
Onthaal: vanaf 8.20 uur. Er liggen kranten ter beschikking 
voor wie vroeg aanwezig is.
Waar: Schouwburgzaal cultureel centrum ‘Ter Dilft’, Sint-
Amandsesteenweg 41-42, 2880 Bornem. Deze locatie is vlot 
bereikbaar zowel met de wagen als met het openbaar vervoer. 
Vanaf het station in Bornem leggen we een shuttle in naar het 
cultureel centrum.
Voor wie: dit congres is bedoeld voor alle sectoren in de zorg, 
m.a.w. zorgbreed. We richten ons tot directies, leidinggeven-
den, (ortho)agogen, bestuurders, financieel verantwoordelijken, 
studenten en uiteraard tot alle geïnteresseerden.
Deelnameprijs: "140,00 pp.
In de deelnameprijs zijn inbegrepen: koffie/thee en ontbijtkoek 
bij aankomst – fruit en water gedurende de ganse dag – koffie, 
thee, fruitsap, water en versnapering in de voormiddag – lunch  
(belegde broodjes) – frisdrank in de namiddag – syllabus – 
netwerkborrel
Vroegboekkorting: wie inschrijft en betaalt tegen 01 maart 
2023 krijgt een korting van "20,00 per persoon.
Andere reducties:
• Wie vier personen inschrijft via hetzelfde formulier krijgt een 

reductie van "5,00 pp. Deze reductie is combineerbaar met 
de vroegboekkorting.

• Studenten en ouders/verwanten : "50,00 pp. Andere reduc-

ties zijn hier niet van toepassing.
Aangepaste voeding: op eenvoudig schriftelijk verzoek (toe-
gangsnummer vermelden!) voorzien wij aangepaste voeding 
(bijv. glutenvrij, vegetarisch,…).
Inschrijven: 
• Inschrijvingen worden geboekt in rangorde van binnenkomen;
• Inschrijvingen gebeuren uitsluitend via het inschrijvingsfor-

mulier (hetzij online, hetzij via de post);
• Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij een bevestiging met 

de nummers van uw toegangskaarten en een factuur. Wie bin-
nen de vijf dagen na inschrijving niets ontving, neemt telefonisch 
contact (0475 322!984) op met W.I.V., Ronny Dierendonck;

• Men is pas definitief ingeschreven wanneer de betaling in 
ons bezit is.

Annuleren: Annulatie is gratis tot vrijdagavond 26 mei 2023. 
Dit gebeurt uitsluitend via mail (info@wiv.be). Wij bezorgen een 
creditnota en betalen binnen de vijf dagen het deelnamegeld 
terug.
Hotels: om ontspannen aan dit congres deel te nemen, kan u 
de avond voordien in Bornem of omgeving overnachten. Op 
eenvoudig verzoek (info@wiv.be) mailen wij een lijst met hotels 
en b & b’s in de ruime omgeving van de congreslocatie.
Vragen/communicatie: bezorg ons uw vragen omtrent 
inschrijvingen e.d. uitsluitend via info@wiv.be. Binnen de twee 
dagen krijgt u antwoord. Bij ieder mailverkeer dient u steeds 
het nummer van uw toegangskaart te vermelden.

Praktische info

Wij geven de voorkeur aan online inschrijving. Je treft het inschrijvingsformulier aan op www.wiv.be en op www.primavera-vzw.be
Je kan het formulier echter ook opsturen naar : W.I.V. vzw, Lijnmolenstraat 151, 9040 St-Amandsberg (BE).
• Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier sturen wij een factuur. Deze dient binnen de 4 weken na ontvangst vereffend te 

worden. Een inschrijving is pas definitief na betaling!
• Wie wenst te genieten van de vroegboekkorting dient het verschuldigde bedrag uiterlijk tegen 1 maart 2023 over te schrijven.
• Wie 5 dagen na inschrijving geen factuur ontving, brengt ons hiervan via mail op de hoogte.

Inschrijven

De ondergetekende (naam, voornaam): 

schrijft hierbij                 perso(o)n(en) in voor het Congres op 1 juni 2023.

■■  Ik opteer voor "20,00 reductie per persoon en betaal uiterlijk tegen 1 maart 2023.

■■  Ik opteer voor het studenten- of ouders/verwantentarief ("50,00 p.p.). Naam school en opleiding:

■■  Via mail ben ik te contacteren:  ■■  Via telefoon:

Facturatiegevens (zeer nauwkeurig invullen a.u.b.)

Naam persoon of voorziening:

Stad/Gemeente: Postcode:          

Straat: Nr:    

B.T.W.-nummer:     

De factuur opsturen ter attentie van: De factuur mailen naar:  

Contactpersoon: Telefoon:  
 
Versturen praktische info
Veertien dagen voor de aanvang mailen/versturen wij de laatste praktische info.

Info mailen naar (slechts 1 adres voor meerdere deelnemers): 

Volledig adres indien we de info dienen te versturen via de post:

Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (W.I.V.) vzw
Lijnmolenstraat 151 • B 9040 Sint-Amandsberg (Gent) België • Mobiel: 00 32 475 322 984 • www.wiv.be • info@wiv.be

Inschrijvingsformulier


