
 

 

 

 

 

 

 

 

Health&Care, In4care en Probis Group slaan handen in elkaar:  

Virtueel Zorginnovatiefestival Inspire Health & Care van 2 tot 4 december. 
 
 
De zorg- en welzijnssector is steeds op zoek naar oplossingen om de zorg nog 
beter, kwaliteitsvoller en efficiënter te organiseren. Om zo voor nog meer 
hartelijkheid te zorgen. Om zo de zorgverstrekkers in de meest optimale 
omstandigheden en met veel goesting hun job te laten uitoefenen. 
 
De voorbije maanden hebben ons allen met een nooit eerder geziene uitdaging 
geconfronteerd om dit alles te blijven doen in bijzonder moeilijke en uitdagende 
omstandigheden. Innovatie, creativiteit en samenwerking zorgden voor 
oplossingen voor oude én nieuwe noden. De sector heeft zijn zorghelden laten 
zien en veerkracht getoond. 
 
We horen echter ook dat er ondertussen een grote nood is ontstaan om even 
“stil” te staan, om te herbronnen, om ideeën uit te wisselen, om collega’s te 
ontmoeten, maar ook om hoopvol en daadkrachtig vooruit te kijken.  
 
Daarom slaan Health&Care, In4care en Probis Group de handen in elkaar en 
organiseren ze samen INSPIRE HEALTH & CARE.  
 
Het Inspire Healthcare Event van In4care, de vakbeurs Health & Care én het HR 
congres van Vorm worden samen gebundeld tot een grandioos en 3-daagse 
VIRTUEEL zorginnovatiefestival op 2-3 en 4 december.  



Er worden meer dan 5000 deelnemers verwacht die zich kunnen laten inspireren 
door 50 top-sprekers en 100 standhouders op de belevenisbeurs.  
 
Het worden drie dagen vol inspiratie, netwerking, matchmaking, fun en 
entertainment. En…helemaal GRATIS! 
 
Inschrijven? 
Een stand reserveren? 
Partner worden?  
Ga naar-> www.inspire-healthcare.eu  
 
 
De initiatiefnemers? 
 
Easyfairs – 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. Tweejaarlijks is het de plaats waar men 
meer dan 5.000 zorgprofessionals bij elkaar brengt en 300 bedrijven die hun 
producten en diensten voorstellen. 
www.health-care.be 
Contact: Catherine Degreef, Head of Cluster B2B Events op 0473 72 58 20 
 
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  
https://www.in4care.be  
Contact: Nico De Fauw, CEO In4care op 0488 99 84 10 
 
Probis Group: 
Probis Group stond via vormingsorganisatie vzw Vorm in voor het HR-congres 
voor zorg, overheid en diensten. Probis Group geeft advies en vorming in de 
zorg- en overheidssector. Ze doen ook personeelsselectie en interim-
management.  
https://probisgroup.be/ Contact: Mike Deschamps, Probis Group 0495 16 78 85 
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