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NIEUWSBRIEF www.ZORG.tech  
3-maandelijkse nieuwsbrief, Jaargang 3, Nummer 4, december 2020 

 

Woord van de voorzitter 
De laatste nieuwsbrief van dit jaar en de eerste die ik mag inleiden als nieuwe voorzitter van 

ZORG.tech. 

Het nieuwe bestuur staat klaar in de startblokken en neemt de fakkel over van Eddy De Coster, Dirk 

De Man en Walter Coomans, voormalig voorzitter, secretaris en penningmeester.  

Er zijn ook twee personen verkozen als lid van de raad van bestuur en er zijn 4 leden als aspirant 

bestuurslid opgenomen in de raad van bestuur. Alle informatie over de samenstelling van de raad 

van bestuur vindt u terug op onze website. 

Via diverse werkgroepen wil het bestuur de werking in kaart brengen. De thema’s die in deze 

werkgroepen aan bod zullen komen zijn: ledenbevraging, studiedagen-themadagen, kennisdeling en 

financiële situatie. Via de nieuwsbrieven willen we u feedback geven over de stand van zaken van 

deze werkgroepen, waarbij we de besluiten willen toelichten op de algemene ledenvergadering 

2021. 

Ook voor 2021 maken we plannen. Aantrekkelijke opleidingen organiseren, deelnemen aan 

activiteiten en netwerking moeten ook kunnen in corona tijden. De eerste maanden waarschijnlijk 

virtueel maar we hopen toch al een aanbod te kunnen bieden van coronaveilige activiteiten in de 

loop van het jaar. Samen met jullie hopen we 2021 te kunnen afsluiten met ons jaarlijks congres in 

december. 2021 starten doen we alvast met het digitale congres IFHE 2020 Italy. 

Hou dus zeker je mailbox en onze website in de gaten. 

Erik Van de Wauwer  

Voorzitter ZORG.tech  

 

  

http://www.zorg.tech/
https://www.zorg.tech/bestuur
https://www.zorg.tech/bestuur
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ZORG.tech werkt samen met VIPA & VEB aan duurzaamheid 
Welzijn is uw corebusiness. Willen we inzetten op een preventief gezondheidsbeleid, dan dienen we 
vanuit de welzijnssector ook zorg te dragen voor het klimaat. De effecten van de klimaatopwarming 
zijn nu reeds zichtbaar in de top tien van de gezondheidsuitdagingen. 
  
Met dit bewustzijn ondertekende de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, samen met 
acht koepelorganisaties, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin op 12 januari 2017 13 klimaatengagementen. 
  
De VIPA-“Zorg voor Klimaat”-Webinars van Oktober 2020 geven inzicht in de impact van de 
klimaatverandering op de zorg, de veranderingen in regelgeving en procedures en een overzicht van 
de verschillende ondersteunende maatregelen en initiatieven waar u als zorgvoorziening beroep op 
kan doen. 
 
Op de website van VIPA kan je niet alleen de introductie door Wouter Beke, Vlaams minister van 
Welzijn terugvinden, maar ook de presentaties van deze Webinars nalezen.  
 

 

In de nieuwsbrieven 2021 zullen we jullie 
verder informeren over deze materie. 
 
Dit sluit naadloos aan bij het ZORG.tech 
congres van 2 december 2021 met als thema: 
“ZORG om het klimaat, onze ZORG?” 
 
 

 

Herinnering: nulmeting VIPA 
Graag vragen we de aandacht van onze leden voor onderstaande oproep van VIPA/VEB: 

“U kreeg van ons de vraag om uw verbruiksgegevens te valideren in het kader van de nulmeting in 
Terra. Omwille van de enorme uitdaging waar de sector momenteel voor staat hebben we er begrip 
voor dat u de validatie nog niet heeft kunnen uitvoeren. Daarom wordt de deadline verzet naar 28 
februari 2021. 
Deze nulmeting is een noodzakelijke stap voor uw voorziening om een concreet beeld te krijgen waar 
u staat t.o.v. de Europese klimaatdoelstellingen 2050. Ook voor VIPA is dit noodzakelijk om het 
transitiepad naar 2050 te kunnen evalueren. We rekenen op jullie medewerking.  
Heb je 20 minuten tijd, doe het dan vandaag nog. 
Bekijk hier de handleiding. 
Start nu met de validatie van uw verbruiksgegevens.” 
  

  

https://departementwvg.be/vipa-duurzaam-bouwen-zorg-voor-klimaat-wvg-zet-zich-13-engagementen
https://www.departementwvg.be/nieuws/webinars-vipa-zorg-voor-het-klimaat
https://www.departementwvg.be/nieuws/webinars-vipa-zorg-voor-het-klimaat
https://www.zorg.tech/activiteiten/activiteit/147/congres-2020-2021-zorg-om-het-klimaat-onze-zorg#.X9S-03qg-Uk
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.veb.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FHandleiding-nulmeting-VIPA_0.pdf&data=04%7C01%7Csaskia.peeters%40vlaanderen.be%7Cc3fb146eec414a8f500c08d892b827df%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C1%7C637420666929064398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f%2BcndimRzKf3Ld%2FFc2gNCNIwZJl1omKrMqPfKk%2FkUyc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fterra.vlaanderen.be%2F&data=04%7C01%7Csaskia.peeters%40vlaanderen.be%7Cc3fb146eec414a8f500c08d892b827df%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C1%7C637420666929064398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QFU1GcD0WQ7JJiPacDfytdgraeXSEZRlQ7YhNDySu9Y%3D&reserved=0
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Nieuwe leden ZORG.tech  
In deze rubriek vermelden we per kwartaal de nieuwe leden.  
Aan alle nieuwe leden: Van harte Welkom! 

 
Augustus 2020 

• Geen nieuwe leden 
 
September 2020 

• Céderic De Vuser, bouwingenieur vzw Zorg-Saam ZKJ te Oostakker 

• Hein Varheust, hoofd techn. Dienst, Groep Zorg Heilige Familie te Kortrijk 

• Kurt Godyns, Biomedisch technicus te AZ Rivierenland 
 
Oktober 2020 

• Geen nieuwe leden 
 

IFHE Congres Rome 2020 → digitaal congres 24-28 januari 2021 

 

IFHE 2020: GLOBAL CLIMATE ACTION IN PANDEMIC TIMES 
re-scheduled for a new date: January 24/28, 2021. 
The completely new and interactive Virtual Meeting will take place ONLINE: 
you will be able to meet the sponsors, take part in interesting workshops 
and join meetings with the major experts in your field.  
You can find the updated programme and all the info about the event by 
simply clicking on the link of the Official Website: 
  www.ifhe2020.com 
 

In tegenstelling tot vermelding op hun site is de registratie gratis ook na 20/12/2020. 
Hierbij een oproep tot registratie. 
  
Naast een spreker van ZORG.tech (Jared Willems - GZA: The trade-off between energy reduction, 
cost and innovation in healthcare) op 26/01 16:30,   
is er ook een bijdrage van Ann Vandycke (Virtual Poster) 
 
Tevens een Belgische kandidaat voor de IFHE BouwAward (28/01 15:15): kandidaat Jan Claesen Sint-
Maarten Mechelen 

http://www.ifhe2020.com/
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Sociaal project 
Hoewel het ZORG.tech-congres 2020 uitgesteld werd wegens gekende redenen heeft het bestuur 
besloten om toch de prijzen uit te reiken voor de ingezonden sociale projecten. 
 
Er waren 4 inzendingen en de juryleden kwamen tot de volgende uitslag: 
 

• 1ste plaats € 2.500: Project Czagani  
Betreft aanleg van belevingstuin in het 
woonzorgcentrum Czagani  van de VZW 
Compostella in Broechem. Plaatsen van 
bewegingstoestellen, een tastmuur, een 
vogelbadje en een verhoogde tuinbak. 
 
 
 

• 2de plaats € 1.000: Project ’t Eeckhoorntje 
Betreft aanleg van een snoezelruimte in 
het kinderdagverblijf ’t Eeckoorntje 
Antwerpen behorend bij de VZW Emma. 
De snoezelruimte zal gebruikt worden voor 
kinderen met een specifieke zorgbehoefte. 
Sommige hebben nood aan een rustige en 
prikkelvrije omgeving. 
 
 
 

• 3de plaats € 500: Project Zavel  
Betreft een keukenrenovatie van VZW De 
Witte Mol uit Mol voor personen met een 
beperking. Om bewoners in een rolstoel 
meer te kunnen betrekken in de 
keukenactiviteiten zoals koken, groenten 
snijden enz. zal de huidige keuken 
aangepast worden.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Van harte proficiat met deze mooie projecten! 
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Webinars ZORG.tech najaar 2020 – een verslag 
Gezien fysieke activiteiten niet haalbaar zijn in deze COVID-periode is ZORG.tech in het najaar 2020 
gestart met enkele digitale initiatieven. 
 

Kringwerking West- en Oost-Vlaanderen organiseerde in oktober 2020 ism 

Vinçotte een Webinar over het nieuwe AREI. 
Verslag Jo Carron: 

Op 15 oktober en op 22 oktober is een allereerste Webinar doorgegaan onder de organisatie van 
ZORG.Tech.  Dit was in samenwerking met Vinçotte. 
Er werd een toelichting gegeven rond het nieuwe AREI .  Al snel werd echter duidelijk dat het bespreken van het 
gehele nieuwe AREI in het bestek van anderhalf uur vrij ambitieus was.   
  
De eerste sessie werd daarbij gedeeltelijk ontsierd door enkele technische problemen bij Vinçotte zelf.  De 
tweede sessie was op dat gebied een stuk beter. 
  
De nieuwe indeling van het AREI werd toegelicht met hun respectievelijke toepassingsgebied.  Daarna werden 
een aantal specifieke artikelen verder theoretisch toegelicht. 
  
Doordat dit vooral een theoretische benadering was bleek dit een nogal zware dobber om te volgen. 
  
Als bestuur zijn we er ons van bewust dat het organiseren van studiemomenten op deze manier voor ons een 
leerproces is.  We hebben ook een aantal zaken genoteerd die beter kunnen bij volgende Webinars.  Zo gaan we 
in het vervolg de presentatie vooraf opvragen en waar nodig bijsturen zodat de zaken die voor ons van belang 
zijn enerzijds voldoende diep worden toegelicht en dat anderzijds zaken die minder van toepassing zijn vlotter 
worden behandeld.  Zo ook zouden we meer toezien op een beter evenwicht tussen theorie en praktijk, de link 
naar de zorgsector in het algemeen 
  
Daarnaast is het aanstellen van een moderator ook nog een werkpunt.   

Je kan het webinar opnieuw integraal bekijken: Zorg.tech AREI Webinar 
Ook de presentatie kan je nog eens doornemen: Zorg.tech AREI presentatie 

“voor meer info over online trainingen Vinçotte en het AREI, klik hier” 

Kringwerking Limburg – Vlaams Brabant organiseerde in december 2020 een 

Webinar ism WTCB: Slimme gebouwen in de zorg: een blik op de mogelijkheden 

én de praktijk! 
Verslag Philip Verheye: 
 
In 2019 organiseerde ZORG.tech ism WTCB, Cluster “Bouwindustrialisatie” reeds een studienamiddag (Heusden-
Zolder en Gent) met als thema “Bouwindustrialisatie”. 
 
Na dit geslaagde evenement was er snel het plan om ook in 2020 iets op poten te zetten. Uiteindelijk 
resulteerde dit in een Webinar met als thema: Slimme gebouwen in de zorg. Dit werd opgezet vanuit de 
Cluster “Smart buildings in use” 
 
Voor het Webinar werd een enquête rondgestuurd op een beeld te krijgen van de situatie in de zorgsector ivm 
het “smart” zijn van de gebouwen. Samenvatting hiervan werd in het Webinar toegelicht. 
 
De technische en praktische ervaringen van vorige Webinars werden meegenomen. 
De opzet van het  Webinar was dan ook iets anders dan het AREI-Webinar. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.webmailer.be%2Ft%2Fr-l-jutruyo-oiyiyhkdkt-t%2F&data=04%7C01%7C%7C4ee048ccac334efbee0608d89161f906%7C7e2d4dd3d310484e9336e785876e730c%7C0%7C0%7C637419197278004590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YjNFgezbUcUcsPZYpmozzseyyYm0M1G4wufjleDc9lc%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.webmailer.be%2Ft%2Fr-l-jutruyo-oiyiyhkdkt-i%2F&data=04%7C01%7C%7C4ee048ccac334efbee0608d89161f906%7C7e2d4dd3d310484e9336e785876e730c%7C0%7C0%7C637419197278004590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XWLsibAmm22GUVCpbznX%2FXogKx%2BaHba8xvuQr4AZ1u4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vincotte-academy.be%2Fnl%2Fcourses%2Fonline-opleidingen&data=04%7C01%7C%7C8c13c3a6e22c47ff242408d89507332a%7C7e2d4dd3d310484e9336e785876e730c%7C0%7C0%7C637423205464917889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N%2B0nVzQbcz0QGSF4eP2ulRpPAjIU%2FzyIFgw5w5i2x88%3D&reserved=0
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Ook deze keer nemen we de werkpuntjes mee voor organisatie van de toekomstige evenementen.  
 
Een meerwaarde is deelname van zowel WTCB-leden (90-tal inschrijvingen) als ZORG.tech-leden (40-tal 
inschrijvingen).  
 
Gezien de fijne samenwerking met WTCB is het de bedoeling om ook in 2021 samen een Webinar of evenement 
te organiseren. 

   
Klik hier om de presentaties te herzien en/of te herbeluisteren.  
 

Opleidingen en activiteiten 2021 in voorbereiding 
 

 
 
 
 

 
De 3 kringwerkingen van ZORG.tech zijn volop 
bezig om in 2021 een mooi pakket aan 
activiteiten en opleidingen aan te bieden aan 
de leden.   
 
Hierbij zullen we in functie van de COVID-
maatregelen verder inzetten op digitale 
technieken.  
 
 

Zodra dit op een veilige manier kan gebeuren zullen ook opnieuw fysieke evenementen doorgaan.  
 
 

 

Het ZORG.tech bestuur 

https://www.smartbuildingsinuse.be/voorbije-events/

