
Pilootprojecten Zorg 
 

 



Pilootprojecten Zorg 
 

 
Jo Vandeurzen 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  
 



Pilootprojecten Zorg 
 

 
Stefan Devoldere 
Adjunct Vlaams Bouwmeester 
 









Innoverende concepten voor  
zorg, architectuur en ruimte 



 

Doelstelling 1 : “Zorgzame ruimte”  

 

∙ Grensverleggende projecten voor toekomstige woon-zorgmodellen.  

∙ Het ontwikkelen van een nieuwe beleids- en bouwcultuur 

∙ Organisatorisch, stedenbouwkundig én architecturaal buiten 

bestaande kaders en concepten denken  



 

Doelstelling 2 : “gericht op realisaties”  

 

∙ Zowel ontwikkelingsproces als realisatie  

∙ Toetsen van administratieve en juridische context voor een 

bestuurskundige optimalisatie.  



 

Strategie :   

 

∙ Aanbieden professioneel kader met ruimte voor experiment 

∙ Kwaliteitskamer als overkoepelend orgaan en aanjager van 

vernieuwing 

∙ Samenbrengen van initiatiefnemers uit de zorgsector en deskundigen 

∙ Ontwerpend onderzoek als instrument voor innovatie 
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Sergison Bates architects 
Verzorgingstehuis, Visp Zwitserland 
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Alvar Aalto  
Sanatorium, Païmio. 



Rafael Moneo  
Stadhuis, Logroño 
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maximaliseer collectief wonen 
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Sou Fujimoto 
Woonzorgcentrum, Hokkaido, Japan  
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EFFEKT 
Wedstrijdontwerp adviescentrum voor kankerpatiënten, Denemarken 
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Tezuka Architects 
Kleuterschool, Tachikawa, Tokio, Japan 



Herzog & de Meuron 
Woongebouw voor ouderen naast voetbalstadion en 

winkelcentrum, Bazel, Zwitserland 
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een intelligente flexibele regelgeving 
 

zorgzame ontwerpers voor zorgzame bouwheren 



Procedure 



Wie kan zich kandidaat stellen :   

 

∙ iedereen die gerechtigd is om een voorafgaande vergunning voor 

de exploitatie van een ouderen- of een thuiszorgvoorziening aan te 

vragen. 
 

∙ Initiatiefnemers met een vernieuwende langetermijnvisie op zorg-

concepten, architectuur en ruimtelijke invulling 



Hoe kan men zich kandidaat stellen :   

∙ Via het inschrijvingsformulier en model van kandidaatdossier. 
 

∙ Inschrijving motiveren met  

∙ Missie initiatiefnemer 

∙ Langetermijnvisie 

∙ Integratie van woonzorgverlening in maatschappelijke en 

sociale context  

∙ Globale benadering van duurzaamheid 

∙ Lokale en maatschappelijke draagvlak 

∙ Haalbaarheid en realiseerbaarheid 



indienen kandidaatdossier pilootprojecten 

samenstellen van de kwaliteitskamer 

selectie van 5 pilootprojecten 

samenstellen projectteams en opmaak 5 projectdossiers 

kandidaatstelling ontwerpteams 

selectie van de 3 ontwerpteams per pilootproject 

uitvoeren ontwerpend onderzoek 

gunning van de pilootprojecten 

 

Timing 
 

23 november 2012 

september 2012 

februari 2013 

maart 2013 

april 2013 – juni 2013 

november 2013 

november 2013 – maart 2014 

april 2014 



www.pilootprojectenzorg.be 
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