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VTDV draagt bij aan continue 
verbetering van zorgvoorzieningen
De VTDV is een vereniging van diverse facility management professionals die 
werkzaam zijn in instellingen voor algemene gezondheidszorg, zoals:
• Universitaire en algemene ziekenhuizen.
•  Woonzorg- en dienstencentra voor bejaarden.
•   Psychiatrische instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg.
•  Instellingen voor mindervaliden en bijzondere jeugdzorg.
•  Kinderdagverblijven.

De vereniging draagt bij aan een continue verbetering van de zorgvoorzieningen 
in Vlaanderen, door middel van deskundigheidsbevordering, informatievoorzie-
ning en vorming van netwerken.
Dit is slechts mogelijk indien er een beroep kan worden gedaan op technolo-
gisch geëngageerde managers. 

De optimalisatie in het functioneren van de VTDV-leden wordt bereikt door:
•  Organiseren van een jaarlijks congres inclusief vakbeurs.
•  Organiseren van studiedagen.
•  Organiseren van bedrijfsbezoeken.
•  Aanbieden van opleidingen.
•  Bijwonen van internationale congressen en evenementen.
•  Uitwisselen van informatie tussen de leden onderling.

Naast de enkel professionele contacten, worden er ook regelmatig activiteiten 
georganiseerd in familieverband. Dit verstevigt de onderlinge band op een 
aangename manier.
Sinds 2004 wordt er ook jaarlijks een financiële bijdrage verleend aan een ‘Soci-
aal Project’, aangereikt door leden uit de verzorgingssector.
In 2005 werd een ‘Bouwaward’ in het leven geroepen ter bekroning van een 
duurzaam en innovatief bouwproject in de zorgsector. De winnaars hiervan 
worden eveneens beloond met een financiële vergoeding.

Geschiedenis
De Vereniging voor Technische Diensthoofden in de Verzorgingsinstellingen 
(VTDV) is ontstaan binnen de Nationale Vereniging voor Kaderleden van Zieken-
huizen. Deze laatste bestond uit de volgende groepen: algemeen directeurs, 
verpleegkundige directeurs, administratieve directeurs, boekhouders, economen 
en apothekers, waaraan men de nieuwe groep van technische diensthoofden 
heeft toegevoegd.
•   In 1973 werd reeds met tien personen, waarvan zeven Vlamingen en drie 

Walen, de VTDV opgericht, die vanaf dat moment op zelfstandige basis verder 
zou werken en groeien.

•   In 1975 telde men al bijna honderd leden en werd besloten om de vereniging 
enkel nog in Vlaanderen verder uit te bouwen.

VTDV staat voor Vereniging voor Technische Diensthoofden van Verzorgingsinstellingen

•   In 1976 is de VTDV reeds lid geworden van de International Federation of 
Hospital Engineering (IFHE) en neemt het actief deel aan de internationale 
congressen.

•   In 2005 werd de afdeling IFHE-EUROPE opgericht, waar de VTDV ook actief 
deel van uitmaakt.

•   Eind 2008 telde de VTDV 213 effectieve leden.
•  Eind 2012 is het ledenaantal gegroeid tot bijna driehonderd leden.

Doelstellingen
•  Bevorderen van contacten, op menselijk en technisch vlak, tussen de 

verantwoordelijken van de Technische Diensten van de diverse verzorgingsin-
stellingen.

•  Onderhouden en verbeteren van de kennis van technische en medische 
installaties.

•  Toevoegen van vorming op het gebied van actuele onderhouds- en manage-
menttechnieken.

•  Verdedigen van de algemene belangen van de VTDV-leden.
•  Onderhouden van contacten met vakspecialisten, zoals:
 - Ontwerpers: architecten en ingenieursbureaus.
 - Uitvoerders: aannemers, producenten en leveranciers.
 - Adviseurs: keuringsorganismen, brandweer enzovoorts.
 - Overheidsdiensten: toezicht en begeleiding. 
 - Uitbouwen van een goed netwerk.    •
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