
Persbericht: Inspire HEALTH&CARE het jaarlijks niet te missen 

zorgevent!   

 

 

In4Care, Probis Group en HEALTH&CARE slaan de handen in elkaar en organiseren  samen 

het grootste zorgevent in België: Inspire HEALTH&CARE.  

 

Een event waar inspireren en geïnspireerd worden, ontmoeting en netwerken én beleving 

centraal staan. Met een bijzondere focus op het samen realiseren van de toekomst van zorg en 

welzijn, aangedreven door innovatie en een hedendaags HR-beleid. 

 

 

“We hadden en hebben de ambitie om met Inspire HEALTH&CARE het grootste en meest 

gewaardeerde zorginnovatiefestival van Europa te worden. Met deze unieke samenwerking 

zetten we een flinke stap in die richting.” 

Nico De fauw, CEO van In4care 

 

“Inspiratie, innovatie en netwerken zijn steeds de speerpunten voor het congres ‘HR in 

de zorg’ van Vorm en Probis Group geweest. Door de samenwerking met 

HEALTH&CARE en In4care willen we de mogelijkheden voor onze bezoekers 

uitbreiden en  onze doelstellingen nog kracht bijzetten om meer dan ooit de Referentie 

te zijn voor HR-geïnteresseerden in de zorg.”  

Liesbeth Ponsaerts, Coördinator Vorm 

 

“Door deze samenwerking wil HEALTH&CARE, dé vakbeurs voor de zorgsector, nog meer 

gaan inzetten op inspiratie, content en tal van netwerkmogelijkheden.  Zo willen we samen van 

Inspire HEALTH&CARE, hét niet te missen jaarlijks zorgevent maken @ Flanders Expo te 

Gent.” 

Virginie Vande Maele, Head of Event van HEALTH&CARE 

 

 

Noteer alvast volgende data (met stip) in uw agenda:  

 

• De kick-off van Inspire HEALTH&CARE wordt gegeven op 9 december 2021 op 

Flanders Expo te Gent. Het belooft een dag vol fun, netwerkmogelijkheden en inspiratie 

te worden.  

• De apotheose volgt in Flanders Expo te Gent op 26-27-28 april 2022 met het 

zorgfestival Inspire HEALTH&CARE, 3 dagen overgoten met mogelijkheden om elkaar 

te ontmoeten en niet te missen sprekers, workshops e.a. sessies. 

 

Benieuwd hoe In4Care, Probis Group en HEALTH&CARE de krachten gaan bundelen en de 

zorgesctor vanaf nu samen jaarlijks gaan inspireren? 

 

Houd dan zeker uw mailbox, onze websites en social media kanalen in het oog!  

 

#getconnected #getinspired #gettogheter #expecttheunexpected #IHC 

 

 



De initiatiefnemers 

 

In4care vzw 

Een community die haar meer dan 400 zorg -en bedrijfsleden ondersteunt op vlak van 

zorginnovatie met activiteiten i.k.v.  #getinspired #getconnected #getsmarter #getitdone  

www.in4care.be  

Contact:  Nico De Fauw I CEO In4care  

GSM +32 488 99 84 10 I nico.defauw@in4care.be     

 

 

Probis Group 

Probis Group stond via vormingsorganisatie Vorm in voor het HR-congres voor de zorg- en 

welzijnssector. Probis Group ondersteunt en begeleidt organisaties in de zorg- en 

overheidssector op het vlak van organisatie- en mensontwikkeling. 

www.probisgroup.be    

Contact:  Liesbeth Ponsaerts I Coördinator Vorm 

  TEL +32 50 84 10 57 I liesbeth@vorm.be  

 

 

HEALTH&CARE 

Easyfairs organiseert meer dan 200 vakbeurzen over 14 landen voor verschillende 

communities: zorg, bouw, horeca, packaging, kunst, transport, … . Naast de organisatie van 

vakbeurzen beheert het ook 10 venues in 3 landen.  HEALTH&CARE is één van deze 

vakbeurzen. Het is de plaats waar men meer dan 5.000 zorgprofessionals bij elkaar brengt en 

250 bedrijven die hun producten en diensten voorstellen. 

www.health-care.be  

Contact:  Virginie Vande Maele I Head of Event HEALTH&CARE 

GSM +32 491 62 92 00 I virginie.vandemaele@easyfairs.com  
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