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Geachte collega,
Klimaatverandering is hét nieuws van de dag.
Na lang treuzelen, zetten de Verenigde Naties en de Europese
Unie nu zwaar in op het klimaatneutraal maken van onze
samenleving.
Met de Europese Green Deal hoopt Ursula von der Leyen
tegen 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale
continent maken. Dat wil ze bereiken via wetgeving die
aanmoedigt maar ook beboet, en die ingrijpt op alle
domeinen van ons dagelijks leven. Wie hier ongeschonden
uit wil komen moet mee zijn!
Daarom deze uitnodiging.
Dit jaar wordt het ZORG.tech congres georganiseerd door de
Kringwerking van de Provincie Antwerpen. Het congres van
dit jaar heeft als thema het klimaat, en hoe de zorgsector
hiermee omgaat.
Om één en ander kracht bij te zetten, gingen we ook dit jaar

op zoek naar
eminente, inspirerende

sprekers. Voor ons congres op
7 mei kunnen we u alvast een breed

en boeiend programma aanbieden.

ZORG voor het klimaat,
onze ZORG?

Vertrekkende van de essentie, de gevolgen voor
onze gezondheid, de duurzame hefboom naar de Port of
Antwerp in de Europese context als voorbeeld, zullen zij
inzicht bieden in wat ons te wachten staat.
Voor het eerst werkt ZORG.tech voor dit congres ook samen met
PRoF dat meer dan 400 zorgprofessionelen uit diverse disciplines
en organisaties samenbrengt om na te denken over de evolutie van

de zorgsystemen.
De kracht van hun consortium zit hem in de interdisciplinaire
aanpak. Daarbij werken zorg-organisaties samen met
onderzoekscentra, universiteiten en bedrijven om zo visies voor de
toekomst te creëren.

Inschrijven kan via www.ZORG.tech.
Wij rekenen alvast op uw aanwezigheid
in het kader van ons klimaat.
ir. Eddy De Coster
Voorzitter ZORG.tech
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DONDERDAG 7 MEI 2020 • ANTWERP EXPO

08u30 – 09u15

Ontvangst met koffie en versnaperingen

09u15 – 09u30

Verwelkoming door ir. Eddy De Coster, voorzitter Zorg.tech

09u30 – 10u00

Dhr. Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

10u00 – 10u30

Dhr. Herman Van Rompuy, Voorzitter emeritus van de Europese Raad, Minister van Staat:
n Invloed van de Europese Green Deal op de Vlaamse zorginstellingen

10u30 – 11u00

Uitreiking Sociaal Project door Dhr. Herman Van Rompuy

11u00 – 11u45

Koffiepauze en bezoek aan de beurs met 180 toeleveranciers aan de sector

11u45 – 12u25

Dhr. Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen:
n Port of Antwerp als hefboom voor een duurzame toekomst: van visie naar actie

12u25 – 13u05

Dhr. Pieter Boussemaere, docent klimaat aan de Vives Hogeschool, auteur:
n Klimaatopwarming: de essentie, en de gevolgen voor onze gezondheid

13u05 – 17u00

Walking Dinner en vakbeurs met oa innovatieve realisaties door de deelnemende bedrijven op
vlak van milieu, toepasbaar in de gezondheidssector (selectie na een evaluatie door een jury)

17u00 – 19u00

Netwerkdrink

Voor de partners van deelnemende congresgangers voorzien we een interessant nevenprogramma: een ritje met een antieke
tram, het chocolademuseum, het MAS, lunchen op het Eilandje... niemand verveelt zich ook maar één seconde die dag.

Op woensdag 6 mei - de avond vóór het officiële congres - nodigen we de leden van ZORG.tech eveneens
van harte uit op onze informele kennismakingsavond in het bijzondere kader van het VlaTAM, het
Vlaamse Tram- en Autobusmuseum. We vergasten u er graag op een nostalgische rondleiding doorheen
de geschiedenis van ons openbaar vervoer, gevolgd door een walking dinner met aangepaste animaties
en volop mogelijkheid tot netwerken. Dit event is enkel bedoeld voor de leden van ZORG.tech.
Meer info en inschrijven op onze website
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Registreer u vandaag nog op

www.ZORG.tech
via de knop ‘Congres 2020’
U vindt er eveneens gedetailleerde informatie
over de diverse programma’s en de beurs.
De inschrijvingen zijn definitief na betaling.

Dit programma wordt u aangeboden door de organisatoren van
het Zorg.tech Congres 2020 provincie Antwerpen en PRoF.
Roger Albertijn n Coördinator Congres 2020
Inge Croux n Dirk De Man n David De Mol
Wouter Maes n Wout Van Den Heuvel n Jan Van Hecke

Wilrijkstraat 10 - 2650 Edegem (onze kantoren bevinden zich in de gebouwen van UZ Antwerpen) n +32 3 275 70 95 n info@zorg.tech

