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VOORWOORD UNIEK FORMAAT

Om de publieke en private sector te ondersteunen bij hun 
overheidsopdrachten in de gezondheidszorg organiseert 
EBP op 28 november in Brussel de Healthcare Tender Day.

De kern van het programma van deze 11de editie, 
het grote gespreksonderwerp zowel binnen de 
ziekenhuissector als onder specialisten op het gebied 
van overheidsopdrachten , is de reorganisatie van de 
ziekenhuizen in 25 netwerken verspreid over heel België. 
Inkoopbeleid, bestuur en therapeutische vrijheid: wat 
zijn de gevolgen van deze ziekenhuishervorming voor uw 
dagelijkse praktijk?

Dit congres brengt professionals op het gebied 
van overheidsopdrachten, maar ook leveranciers, 
dienstverleners en ondernemers samen in een steeds 
innovatievere vorm, tijdens plenaire sessies, gezamenlijke 
workshops en interactieve demo’s, in een neutrale en 
aangename omgeving. 

Kom uw kennis actualiseren en leg kwalitatieve  
contacten met door u geselecteerde partners.

Ik kijk ernaar uit om u op  
28 november te verwelkomen,

BÉRÉNICE WATHELET
Executive Director
EBP

PROGRAMMA  
À-LA-CARTE

Krijg feedback van  
ervaringsdeskundigen. De theorie  

die u onmiddellijk in de
praktijk kan toepassen.

Stel uw eigen programma  
samen en kies uit  

meer dan 20 sessies!

INTERACTIEVE DEMO’S

Ga aan de slag met e-procurement 
tijdens een interactieve sessie.

WORKSHOPS

Leer, raak geïnspireerd en wissel 
ervaringen uit tijdens de  

rondetafelsessie met ervaren  
sprekers en vakgenoten.

NIET TE MISSEN 
11u30-13u00

“De reorganisatie van ziekenhuizen 
 in netwerken„

Ontdek de acties die u moet 
ondernemen!

“Relevante onderwerpen, veel 
bijgeleerd. Zeer boeiende sessies 
met duidelijke link tussen praktijk 
en theorie.„ 
HOSPITHERA NV

“Interessante onderwerpen, vlotte 
sprekers, fijn om leveranciers en 
netwerk te ontmoeten, toplocatie. 
De redenen waarom we elk jaar 
terugkomen!„ 
MERCURHOSP



ZALEN AANKOPERS NL-BUSINESS OPPORTUNITIES ACTUALITÉS ACHETEURS FR-BUSINESS OPPORTUNITIES

09u00 - 09u30  Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals

09u30 - 11u00

o Hoe brengt u de deskundigen 
van zorginstellingen en uit de 
zorgnetwerken samen om stevig 
onderbouwde overheidsopdracht 
te schrijven?

o WORKSHOP 
Do’s en don’ts als u een offerte bij 
een zorginstelling indient

o La réorganisation des hôpitaux 
en réseaux et la logique de 
centralisation et de mutualisation

o Comment impliquer les experts 
au sein des institutions de soins 
de santé/des réseaux pour arriver 
à des marchés bien construits?

o WORKSHOP 
Choses à faire et à éviter à tout prix 
lors de la remise d’une offre à une 
institution de soins

11u00 - 11u30  Koffiepauze

11u30 - 13u00
o WORKSHOP 

Intelligente technologieën ten 
dienste van de zorginstellingen

o Welke rechten heeft de 
opdrachtnemer na de gunning van 
een opdracht?

o De reorganisatie van ziekenhuizen 
in netwerken en de bijhorende 
centralisatie van diensten

o WORKSHOP 
Les technologies intelligentes au 
service des institutions de soins

o Quels droits pour l’adjudicataire après 
l’attribution du marché?

13u00 - 14u15  Lunch & Networking

14u15 - 15u00

o Raamovereenkomsten: de 
juiste oplossing voor veel 
overheidsopdrachten in de 
ziekenzorg?

o Raamovereenkomsten 
in opdrachten voor de 
gezondheidszorg

o L’hôpital du futur devient 
réalité: quel impact sur les 
procédures internes en matière de 
procurement?

o INTERACTIEVE DEMO
Dématérialisation des marchés 
publics: conseils pratiques et 
dernières évolutions

o INTERACTIEVE DEMO
Dématérialisation des marchés 
publics: conseils pratiques et 
dernières évolutions

15u00 - 15u20  Koffiepauze

15u20 - 16u00

o INTERACTIEVE DEMO
Digitalisatie van 
overheidsopdrachten: laatste 
evoluties en praktische adviezen

o INTERACTIEVE DEMO
Digitalisatie van 
overheidsopdrachten: laatste 
evoluties en praktische adviezen

o Het ziekenhuis van de toekomst 
wordt werkelijkheid: welke impact 
heeft dit op interne processen 
van overheidsopdrachten in de 
gezondheidszorg?

o Les accords-cadres: une solution 
pour beaucoup de marchés liés 
aux soins de santé?

o Les accords-cadres dans les marchés 
publics de soins de santé

16u00 - 16u20  Koffiepauze

16u20 - 17u00  Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?
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JENS MOSSELMANS
Advocaat
NAUTADUTILH

MARYLISE VAN GOETHEM
Coördinator samenaankoop en 
overheidsopdrachten
EMMAÜS

JAN DE LEYN
Advocaat
SCHOUPS

HERVÉ CHEVALLIER,
Marketing Intelligence Director
VECTEUR PLUS

JEAN-NOËL GODIN,
Directeur,
GROUPEMENT BELGE  
DES OMNIPRATICIENS
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09u00 - 09u30  Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals
JEAN-NOËL GODIN,

Directeur,
GROUPEMENT BELGE  
DES OMNIPRATICIENS

09u30 - 11u00
PRAKTIJKERVARING
Hoe brengt u de deskundigen van zorginstellingen en uit de zorgnetwerken samen om stevig 
onderbouwde overheidsopdracht te schrijven?

11u00 - 11u30  Koffiepauze

11u30 - 13u00 WORKSHOP
Intelligente technologieën ten dienste van de zorginstellingen

JENS MOSSELMANS
Advocaat

NAUTADUTILH

13u00 - 14u15  Lunch

14u15 - 15u00 PRAKTIJKERVARING
Raamovereenkomsten: de juiste oplossing voor veel overheidsopdrachten in de ziekenzorg?

MARYLISE VAN GOETHEM
Coördinator samenaankoop en 

overheidsopdrachten
EMMAÜS

15u00 - 15u20  Koffiepauze

15u20 - 16u00
INTERACTIEVE DEMO
Digitalisatie van overheidsopdrachten: laatste evoluties en praktische adviezen

JAN DE LEYN
Advocaat

SCHOUPS

16u00 - 16u20  Koffiepauze

16u20 - 17u00  Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?
HERVÉ CHEVALLIER,

Marketing Intelligence Director
VECTEUR PLUS

IN DE ZAAL «ACHETEURS» kan je dezelfde sessies volgen in het Frans. Meer info op www.ebpevents.be/htdnl



ANOEK LEUNIS
Ziekenhuisapotheker – 
Aankoper medicatie en 
medische materialen
EMMAÜS

HERVÉ CHEVALLIER,
Marketing Intelligence Director
VECTEUR PLUS

JEAN-NOËL GODIN,
Directeur,
GROUPEMENT BELGE  
DES OMNIPRATICIENS
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09u00 - 09u30  Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals
JEAN-NOËL GODIN,

Directeur,
GROUPEMENT BELGE  
DES OMNIPRATICIENS

09u30 - 11u00 WORKSHOP
Do’s en don’ts als u een offerte bij een zorginstelling indient

ANOEK LEUNIS
Ziekenhuisapotheker – Aankoper 

medicatie en medische 
materialen
EMMAÜS

11u00 - 11u30  Koffiepauze

11u30 - 13u00 Welke rechten heeft de opdrachtnemer na de gunning van een opdracht?

13u00 - 14u15  Lunch

14u15 - 15u00 Raamovereenkomsten in opdrachten voor de gezondheidszorg

15u00 - 15u20  Koffiepauze

15u20 - 16u00
INTERACTIEVE DEMO
Digitalisatie van overheidsopdrachten: laatste evoluties en praktische adviezen

16u00 - 16u20  Koffiepauze

16u20 - 17u00  Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?
HERVÉ CHEVALLIER,

Marketing Intelligence Director
VECTEUR PLUS
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09u00 - 09u30  Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals
JEAN-NOËL GODIN,

Directeur,
GROUPEMENT BELGE  
DES OMNIPRATICIENS

09u30 - 11u00 La réorganisation des hôpitaux en réseaux et la logique de centralisation et de mutualisation
DANNY HAVENITH

CEO
MERCURHOSP

11u00 - 11u30  Koffiepauze

11u30 - 13u00 De reorganisatie van ziekenhuizen in netwerken en de bijhorende centralisatie van diensten

13u00 - 14u15  Lunch

14u15 - 15u00 L’hôpital du futur devient réalité: quel impact sur les procédures internes en matière de 
procurement?

15u00 - 15u20  Koffiepauze

15u20 - 16u00 Het ziekenhuis van de toekomst wordt werkelijkheid: welke impact heeft dit op interne 
processen van overheidsopdrachten in de gezondheidszorg?

16u00 - 16u20  Koffiepauze

16u20 - 17u00  Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?
HERVÉ CHEVALLIER,

Marketing Intelligence Director
VECTEUR PLUS

HERVÉ CHEVALLIER,
Marketing Intelligence Director
VECTEUR PLUS

DANNY HAVENITH
CEO
MERCURHOSP

JEAN-NOËL GODIN,
Directeur,
GROUPEMENT BELGE  
DES OMNIPRATICIENS
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EVENT | HEALTHCARE TENDER DAYPRAKTISCHE INLICHTINGEN

DATUM EN TIJDSTIP
Donderdag 28 november 2019,  
van 9u00 tot 17u00
 
LOCATIE*
Sheraton Hotel Brussels Airport
Brussels National Airport
1930 Brussel

*  EBP behoudt zich het recht voor om de 
bovenstaande locatie te wijzigen.

 
INSCHRIJVING
Online op www.ebpevents.be/htdnl

INSCHRIJVINGSGELD
TARIEVEN
PUBLIEKE SECTOR  €145 excl.btw
PRIVE SECTOR  €650 excl.btw
 
Het inschrijvingsgeld dekt zowel de deelname
aan de conferentie als de lunch en dranken
gedurende de hele dag.

PERMANENTE VORMING
OVB: 6 punten
IBJ: 6 punten

Na het evenement ontvangt u een 
aanwezigheidsattest via email.

CONTACT
Aude Richir
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 05

OVERZICHT  
VAN DE SPREKERS

DELPHINE BÉJANNIN

HERVÉ CHEVALLIER

JAN DE LEYN

LOÏC DE WILDE 

VIRGINIE DOR 

BRUNO FONTEYN

JEAN-NOËL GODIN

DANNY HAVENITH

JEAN-PHILIPPE LETELLIER 

ANOEK LEUNIS

JENS MOSSELMANS 

MICHEL RENARD 

MAXIME VANDERSTRAETEN

MARYLISE VAN GOETHEM

MARIE-ALICE VROMAN

GEDETAILLEERD PROGRAMMA EN INSCHRIJVING OP 

WWW.EBPEVENTS.BE/HTDNL

ONTVANG EEN GRATIS EXEMPLAAR VAN HET 
JAARBOEK OVERHEIDSOPDRACHTEN  2018-2019  
bij inschrijving van 5 personen van dezelfde organisatie 
(twv. €220 excl. btw).

www.ebpevents.be/htdnl

