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Donderdag 27 november

11.50 - 12.25
Grensoverschrijdend Panelgesprek: plannen en toe-
komstmogelijkheden binnen de grensoverschrijdende 
samenwerking op het vlak van zorgeconomie
Chris Ivory - Adjunct-Directeur van het Institute for International 

Management Practice, Anglia Ruskin University (UK)

Lieven Danneels - Gedelegeerd bestuurder van Televic en voorzitter van 

Voka West-Vlaanderen (BE)

Philippe Vasseur - Voorzitter CCI Nord de France (FR)

Steve Samson - Trade Development Manager Kent County Council (UK) 

Stefaan Matton - Directeur POM West-Vlaanderen (BE)

12.25 – 12.30
Slotwoord
Philippe Vasseur - Voorzitter CCI Nord de France (FR)

Namiddag
In de namiddag brengen we een parallelprogramma voor 
Biz4Age en Innov’embre.

12.30 - 13.30
Lunch 

13.00 - 18.30 
Opening van de grensoverschrijdende 
innovatiebeurs Innov’embre

Tijdens Innov’embre kunt u deelnemen aan zakelijke 
ontmoetingen met experts op het vlak van technologie, 
organisatie en financiën uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk. 
U krijgt de gelegenheid om hen uw specifieke vragen voor 
te leggen tijdens individuele, zakelijke gesprekken. Naast de 
mogelijkheid om in contact te komen met potentiële partners 
worden er ook een twintigtal creatieve producten, gelinkt aan 
de gezondheidszorg, voorgesteld.

13.30 - 17.00
Namiddagprogramma Biz4Age
Thematische interactieve workshops en mogelijkheid tot 
actief netwerken.

De autoriteiten van het INTERREG 2 Zeeën programma, de Biz4Age 
partners en Innov’embre heten u welkom op dit grensoverschrijdend 
evenement dat focust op nieuwe businessopportuniteiten in de 
sector van het gezond ouder worden. De conferentie biedt u een 
uitgelezen kans om kennis te maken met de inzichten, competenties 
en goede praktijken van experts op het vlak van gezondheidszorg en 
internationalisering. Het is de place to be voor innovatieve ideeën 
en producten op het vlak van gezondheidszorg. Bovendien krijgt 
u de mogelijkheid om deel te nemen aan zakelijke ontmoetingen 
met vertegenwoordigers uit Groot-Brittannië, België, Nederland en 
Frankrijk.  

Het event richt zich tot organisaties en stakeholders die 
betrokken zijn bij innovatieve ontwikkelingen op het vlak van 
gezond ouder worden, met inbegrip van kmo’s, leveranciers en 
professionals in de gezondheidszorg, kenniscentra, architecten, 
ziekteverzekeringsmaatschappijen, ondernemingsagentschappen, 
economische ontwikkelingsmaatschappijen en uiteraard lokale en 
regionale beleidsmakers.

De Biz4Age en Innov’embre partners zijn verheugd u dit programma 
te kunnen voorstellen:

Voormiddag
10.00 - 11.00
Onthaal van de deelnemers en koffie

11.00 - 12.30 
Conferentie - (met simultaanvertaling naar het 
Nederlands, Engels en Frans)
Moderator Stef Dehullu  

11.00 - 11.05
Welkomswoord
Stefaan Matton - Directeur POM West-Vlaanderen (BE)

11.05 - 11.10
Voorstelling van Biz4Age
Ruth McNally - Professor technologische innovatie en sociale verandering, 

Anglia Ruskin University (UK)

 

11.10 - 11.30
De zorgeconomie: uitdagingen, trends en 
opportuniteiten voor de toekomst
John Niland - CEO Provide (UK)

11.30 - 11.50 
Voordelen van een triple helix samenwerking en 
networking
Lieven Danneels - Gedelegeerd bestuurder van Televic en voorzitter van 

Voka West-Vlaanderen (BE)



15.00 - 15.30
Koffiepauze

15.30 - 17.00
Workshops 2e tijdsblok en Business to Business networking 

17.00 - 17.10
Conclusies
Ruth McNally - Professor technologische innovatie en sociale verandering, Anglia Ruskin University (UK)

17.10 - 19.00
Slotreceptie Biz4Age

Food and Healthy Ageing 
Door de POM West-Vlaanderen en VIVES

Gezonde voeding speelt een essentiële 
rol bij ziektepreventie. Vandaag staan 
we voor een hele reeks uitdagingen die 
om een antwoord vragen. Tijdens de 
workshop komen de recente innovaties 
aan bod, samen met een aantal initiatieven 
op het vlak van voeding en gezond ouder 
worden, die moeten zorgen voor een 
sociaaleconomische toegevoegde waarde. 
Daarna wordt de groep opgesplitst en 
kunnen de deelnemers in beperkte kring 
ideeën uitwisselen over innovatie- en 
samenwerkingsmogelijkheden en de 
manier waarop regionale overheden en 
kenniscentra hun steentje daartoe  kunnen 
bijdragen. 

Build and Care for Healthy Ageing
Door de POM West-Vlaanderen en VIVES

Kustregio’s zoals de 2 Zeeën staan voor een 
dubbele sociale uitdaging: de vergrijzing 
en een dalende beroepsbevolking. Tijdens 
deze workshop wordt besproken hoe we een 
optimaal ecosysteem van infrastructuren 
en diensten tot stand kunnen brengen dat 
op een proactieve, sociale en betaalbare 
manier een antwoord biedt op de toename 
van een verouderende bevolking en dat 
bewoners de mogelijkheid geeft om zo lang 
mogelijk van hun verblijf te genieten.

Er zal gesproken worden over de rol van 
diverse belanghebbenden – bedrijven, 
architecten, zorgcentra, aannemers, lokale 
overheden, kenniscentra - bij het nastreven 
van deze doelstelling.

Tourism and Healthy Ageing
Door Economische Impuls Zeeland

De kustregio’s bieden interessante 
businessopportuniteiten in het kader 
van “gezond ouder worden”. Deze 
regio’s zijn de voorlopers op het gebied 
van demografische omwenteling en 
vormen tegelijkertijd een trekpleister 
voor toeristen. Enkele Zeelandse 
gemeentebesturen zijn het erover eens 
dat de helende eigenschappen van de kust 
en zee hand in hand kunnen gaan met 
vrijetijdsbesteding, m.a.w. een combinatie 
van wellness- en gezondheidsbeleving. 
In deze workshop komen enkele best 
practices van succesformules gezondheid/
toerisme aan bod. Vervolgens wordt aan 
de deelnemers gevraagd om zich verder 
in het thema te verdiepen en samen 
een interessante kruisbestuiving tussen 
gezondheid en toerisme uit te werken.

Integrated Health and Social Care
Door Kent County Council 

Deze workshop richt zich tot professionals uit 
de gezondheidszorg die op de hoogte willen 
blijven van de innovaties en best practices 
binnen dit domein en bereid zijn om hun 
ervaringen te delen. De deelnemers zullen  
The Kent Integration Pioneer leren kennen 
die gericht is op een samenwerking tussen 
zorgverstrekkers en sociale diensten met het 
oog op een betere omkadering bij de burger 
thuis. 

Geïnteresseerden zullen volop de kans krijgen 
om met Engelse, Belgische en Nederlandse 
collega’s van gedachten te wisselen over de 
vele uitdagingen, innovatieve oplossingen en 
opportuniteiten.

Smart Specialization Strategy 
Door Kent County Council en BSK CIC

De invoering van slimme specialisatiestra-
tegieën over de Europese regio’s heen, biedt 
ondernemingen de mogelijkheid om samen 
met de overheid, de gemeenschap en de 
academische wereld oplossingen aan te reik-
en die beantwoorden aan de noden van hun 
regio. Ontdek hoe u de meest prangende 
problemen in uw regio kunt aanpakken, hoe 
u in dialoog kunt treden met andere stake-
holders en hoe u uw troeven kunt inschat-
ten; en dat alles met het oog op de vorming 
van een consortium.
Tijdens deze sessie komt u meer te weten 
over slimme specialisatie, maar krijgt u ook 
ruimschoots de tijd voor uw vragen, op-
merkingen en suggesties. Onze EU-partners 
zijn eveneens aanwezig en zullen hun erva-
ringen met u delen.

Business to Business networking
Door Kent County Council

Tijdens de netwerksessies krijgen 
vertegenwoordigers van Engelse, Franse, 
Belgische en Nederlandse bedrijven de 
kans om elkaar zakelijk te ontmoeten 
en hun onderneming voor te stellen. 
Tijdens het rondetafelgesprek zullen de 
afgevaardigden zich met een zo groot 
mogelijk aantal geïnteresseerden kunnen 
onderhouden.

Achteraf blijft er voldoende tijd om de 
gesprekken voort te zetten.

Het Biz4Age namiddagprogramma voorziet twee tijdsblokken met workshops. Elke deelnemer kan zich inschrijven voor 
maximaal 2 workshops, één per tijdsblok. De workshops worden steeds in het Engels gehouden.

13.30 - 15.00
Workshops 1e tijdsblok



Interreg 2 Zeeën is een financieringsprogramma van 
de EU ter bevordering van de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen partners uit Frankrijk, 
Groot-Brittannië, België (Vlaanderen) en 
Nederland. Het doel is het optimaliseren van het 
concurrentievermogen en de duurzame groei van 
maritieme en niet-maritieme uitdagingen via het 
ontwikkelen van grensoverschrijdende partnerships.

Voor meer informatie over het 2 Zeeën programma, ga naar:

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

Voor meer informatie over Biz4Age, ga naar: 

www.biz4age.eu

Volg ons op Twitter - @biz4age  

Voor meer informatie over Innov’embre, ga naar:

www.innovembre.be


