
 
 

 
 

 

Achtergrond en thema’s. 
 

Naast  het zorgpersoneel  stonden ook de facilitaire & technische diensten in het oog van de corona-
storm. Op deze ‘CEO Summit’ geven we deze diensten de kans om direct in gesprek te gaan met niet 
minder dan 9 vooraanstaande CEO’s uit ziekenhuizen en 3 uit de woonzorgsector om zo ervaringen 
te delen en na te denken over de zware impact van de pandemie op de toekomstige organisatie van 
de zorg in ons land. Cruciale maar tot nader order ‘evidente’ issues  worden nu  in vraag gesteld, 
anderen komen nu plots onder de aandacht of krijgen een acceleratie. De focus zal liggen op drie 
thema’s: 
 

 
 

IT & Digitalisatie 
In vergelijking met de ons omringende landen staat de digitalisatie van de zorg niet ver. Er is soms 
sprake van digitale ongeletterdheid van de patiënt. Dit is pijnlijk duidelijk geworden tijdens de 
epidemie.  Hier is nood aan een acceleratie en deze zal grondige impact hebben op de facilitaire en 
technische organisatie. 
 

Circulair! 
Waste management was al een issue maar dat is door de pandemie nog accuter geworden. Teveel 
materiaal wordt gewoon weggegooid. Weinig of niets wordt getrieerd. Kunnen dingen 
gerecupereerd worden?  Krijgen we dat ook gesteriliseerd? Dit kan enkel aangepakt worden door 
mensen die materiaaltechnologisch kunnen meepraten. Ook moet de kost hiervan bekeken worden. 
Facilitair/technische diensten staan ook hier vooraan. 
 

Security 
Ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben letterlijk open deuren. Iedereen loopt binnen en buiten en 
dat stelt ernstige veiligheidsrisico’s. Ook cybertechnisch is de zorgsector kwetsbaar en bestaat steeds 
gevaar voor hacking en phishing.  Wat met data-uitwisseling? Opleiding van facilitair/technische 
medewerkers in dit domein is essentieel geworden 
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9 CEO’s uit ziekenhuizen en 3 CEO’s uit de ouderlingenzorg gaan met elkaar  
en het publiek in gesprek over drie cruciale thema’s 

 
In samenwerking met  BVZD/ABDH 

 

23 november 2021 - Sheraton Airport Hotel Zaventem 



Praktisch 
 
Timing en locatie 
23 november 2021, vanaf 12u. 
Sheraton Airport Hotel Zaventem 
 
Concept 
Drie thema’ met telkens drie CEO’s die een half uur met mekaar in gesprek gaan. Aansluitend kan de 
zaal een 30 minuten in gesprek gaan met de drie CEO’s. In totaal dus vier sessies (zie thema’s hoger) 
met  9 CEO’s uit ziekenhuizen en 3 CEO’s uit de Ouderlingenzorg.  Moderatie door Jan Flament, CEO 
Ziekenhuis Geel 
 
Tentatief programma 
12.00 onthaal 
13.00 eerste sessie  
14.00 pauze 
14.30 tweede sessie  
15.30 pauze 
16.00 derde sessie 
17.00 pauze 
17.30 vierde sessie (WZC) 
18.30 walking dinner 
 
Doelgroep 
CEO’s en technische en facilitaire directie van ziekenhuizen en woonzorggroepen 
Het event is tweetalig 
 
 

Samenwerking met BVZD 
 
BVZD gaat in co-organisatie met Ki’ communications voor deze CEO Summit door het aanbrengen van 
thema’s, het afvaardigen van 9 Zorg CEO’s en het kenbaar maken van het programma aan zijn leden 
en partners. 

 
Andere partners 
 

                               
 
Sponsors (aparte rubriek op de website) 
 

Organisatie & contact 



 
Ki’ communications  
Patrick Wendelen, Managing Director 
pw@kicom.be - 0475/550073  
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