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Agenda nr. 3/1 Zorginnovatie. Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Provincie Antwerpen, het APB Gouverneur 
Kinsbergencentrum en de Universiteit Antwerpen. 
Goedkeuring.

Op de provincieraad van 23 november 2017 werd de oprichting goedgekeurd van 
het APB GKC met als doelstelling het centrum uit te bouwen tot een dynamisch, 
modern en duurzaam kennis- en expertisecentrum van de zorg in nauwe 
samenwerking met diverse partners. Deze samenwerkingsovereenkomst geeft 
uitvoering aan genoemde doelstelling. In deze samenwerkingsovereenkomst 
worden de elementen bepaald om samen met de Universiteit Antwerpen het APB 
GKC uit te bouwen tot een kennis- en expertisecentrum voor de zorgeconomie.

Het doel van de samenwerking tussen provincie Antwerpen, het APB GKC en de 
Universiteit Antwerpen is het realiseren van een kennis- en expertisecentrum voor 
de zorgeconomie met als pijlers arbeidsmarkt, ondernemerschap en innovatie in 
het domein van de zorg. Dit centrum wordt gerealiseerd binnen het gebouw en de 
site van het APB GKC.

De provincie Antwerpen, het APB GKC en Universiteit Antwerpen hebben de wens 
het kennis- en expertisecentrum voor de zorgeconomie als een dynamisch, modern 
en duurzaam centrum  voor de huidige en toekomstige professionals van de private 
en de publieke sector en op de lange termijn gericht naar een ruim publiek te 
realiseren.

In dat kader werd er ook een gebruiksovereenkomst tussen het APB GKC en de 
Universiteit Antwerpen opgemaakt voor het gebruik van ruimtes door de faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen binnen 
het gebouw van het APB GKC. Deze gebruiksovereenkomst werd door het 
directiecomité van het APB GKC goedgekeurd op de zitting van 27/09/2018.

Voorwerp van overeenkomst:

In de overeenkomst wordt de manier van samenwerken tussen provincie 
Antwerpen en Universiteit Antwerpen vastgelegd, voor het realiseren van het 
kennis- en expertisecentrum voor de zorgeconomie in het gebouw van het APB 
GKC. Hierbij wordt de innovatieve kennis, expertise, valorisatie, arbeidsmarkt en 
ondernemerschap op vlak van zorg gestimuleerd, ondersteund en gepromoot in de 
provincie Antwerpen.

Het APB GKC is beheerder en ontwikkelaar van het kennis- en expertisecentrum.



De Universiteit Antwerpen is eigenaar van de grond en heeft de “vzw Gouverneur 
Kinsbergen – Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen” een opstalrecht verleend 
sinds 1988. Op 19 november 2012 heeft de provincie Antwerpen het opstalrecht 
overgenomen en het gebouw, opgericht door voornoemde vzw, aangekocht. De 
provincie Antwerpen heeft de site op haar beurt in gebruik gegeven aan het APB 
GKC krachtens de beheersovereenkomst tussen deze partijen.
De Universiteit Antwerpen is voor deze nieuwe samenwerking de wetenschappelijke 
kennisdrager en zorgt voor een groei van de kennis en expertise op vlak van zorg 
en zoekt naar potentieel voor valorisatie.
De faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen is het aanspreekpunt 
voor alle soorten academische samenwerkingen en kennisoverdracht in dit kader.

Inhoud van samenwerking:

De inhoud van de samenwerking richt zich op het stimuleren van innovatie, 
economische valorisatie, het ontwikkelen van het ondernemerschap en 
arbeidsmarkt in het domein van de zorg. De basis van de inhoud zijn hiervoor de 
volgende vijf werkpakketten:
1. Vitale gezondheidsregio: Het installeren van samenwerkingsverbanden op vlak 

van preventie, care en cure van de bevolking en bezoekers in steden en regio’s.
2. Zorgmodellen: Het behouden van de continuïteit van de zorg op maat van de 

patiënt in diens zorgcontext door het versterken van het ondernemerschap, o.a. 
rond interprofessioneel samenwerken.

3. Workforcemanagement: Het opbouwen van een toereikend aantal, 
gemotiveerde, gezonde en gekwalificeerde zorgverleners.

4. Contextgerichte zorg: Het omgaan met diversiteit vanuit de zorgvrager.
5. Het streven naar valorisatie: De opgebouwde kennis en expertise inzetten 

richting implementatie in de praktijk.

De verschillende partijen nemen in de samenwerking volgende taken op:

Universiteit Antwerpen
 Het monitoren van de werking en de resultaten van acties en projecten die 

ontwikkeld worden in het APB GKC
 Uitvoeren van pilootproject(en) door de inzet van interne en externe middelen 

zoals er zijn: doctoraatsbursalen, postdoctorale medewerkers,…
 Voorzien van personele omkadering o.a. door het aantrekken van 

doctoraatstudenten die gericht onderzoek verrichten in verband met de 
bovenvermelde werkpakketten en voor de monitoring van de verschillende 
acties en projecten

 Ondersteunen van de ontwikkeling van de site (gebouw en omgeving), o.a. door 
een actieve betrokkenheid bij de opmaak van het masterplan

 Oprichten van bijvoorbeeld een leerstoel, bijvoorbeeld “zorginnovatie”
 Het bepalen van de logistieke invulling van deze samenwerking en financiële 

bijdrage voor het gebruik van het gebouw wordt verder concreet en 
gedetailleerd bepaald in een gebruikersovereenkomst.

APB GKC
 Ontwikkelen van de site (gebouw en omgeving)
 Beheren van het gebouw
 Opmaken gebruiksovereenkomst voor het beschikbaar stellen van een deel van 

de beschikbare ruimte in het gebouw met als doel expertise ontwikkeling en 
community vorming (met academisch personeel en studenten)

 Uitwerken van een communicatiestrategie en –plan
 Organiseren van een strategische adviesraad GKC, waarbij Universiteit 

Antwerpen, en andere partners actief worden betrokken
 Ondersteunen van pilootproject(en) waarbij Universiteit Antwerpen als partner 

is betrokken



 Onderzoeken van de mogelijkheden van een samenwerkingsverband met de 
Universiteit Antwerpen voor de oprichting van bijvoorbeeld een leerstoel 
“zorginnovatie” en hiervoor de nodige middelen voorzien.

Provincie Antwerpen
 Uitzetten van de provinciale beleidslijnen zorgeconomie, -innovatie en 

arbeidsmarkt met vertaalslag naar de ontwikkeling van het APB GKC in 
afstemming met de  betrokken partners

 Stimuleren en bekendmaken van provinciale initiatieven vanuit andere 
beleidsinstrumenten (zorginnovatiefonds, wetenschapspark Niel,…) met het oog 
op synergiën

 Het initiëren en evalueren van de werking en resultaten van acties en projecten 
die ontwikkeld worden in het APB GKC in samenwerking met partners

 Voorzitten van de strategische adviesraad GKC.

Deze samenwerkingsovereenkomst ligt ook voor op de faculteitsraad van 5 oktober 
2018 van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de 
Universiteit Antwerpen.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 oktober 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedkeuring wordt gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen 
Universiteit Antwerpen, Provincie Antwerpen en het Autonoom Provinciebedrijf 
Gouverneur Kinsbergencentrum m.b.t. de ontwikkeling van een kennis- en 
expertisecentrum voor de zorgeconomie met als pijlers innovatie, ondernemerschap 
en arbeidsmarkt binnen het Gouverneur Kinsbergencentrum.


