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1 ZORGI Community
Binnen de ZORGI Community organiseren we op een gestructureerde wijze de dialoog
tussen de ziekenhuizen en ZORGI.
Dit doen we via thematische werkgroepen rond specifieke topics, werkgroepen rond
producten en via regelmatig overleg met het bestuursorgaan van de community.
Op die manier willen we niet enkel informatie uitwisselen, maar ook samen met de
ziekenhuizen bakens verzetten en de gezondheidszorg van morgen mee vorm geven.
Binnen ZORGI kiezen we ervoor om een aparte community te organiseren voor de
Nederlandstalige ziekenhuizen en voor de Franstalige ziekenhuizen. Zo willen we de
interactie en samenwerking zo eenvoudig mogelijk organiseren.
De Nederlandstalige ZORGI Community wordt geleid door een bestuur dat
samengesteld is uit 7 verkozen mandatarissen uit verschillende Vlaamse
ziekenhuizen en enkele afgevaardigden van ZORGI.

2 Wie kan zich kandidaat stellen?
Mandatarissen worden afgevaardigd door klanten die
• ofwel de contractuele bijlage Xperthis Hospital Back & Mid Office Community
hebben ondertekend en de waarvoor AMLF Gold voor Oazis (of gelijkaardig voor
andere oplossingen) van toepassing is en in werking is getreden
• ofwel een raamovereenkomst hebben getekende met Infohos Solutions NV
Ziekenhuizen die aan deze voorwaarden voldoen kunnen maximaal 1 kandidaat
voordragen. Deze kandidaat beschikt over de nodige autoriteit binnen het ziekenhuis,
knowhow en visie om een toegevoegde waarde te betekenen voor het bestuur.
De kandidaturen, inclusief motivatie, voor het bestuur van de ZORGI Community
moeten ingediend worden voor 1 juni 2021 bij Maaike De Porre
(maaike.deporre@zorgi.be).

3 Hoe verloopt de benoeming van de
kandidaten?
De selectie van de kandidaten gebeurt door een benoemingscomité. Dit comité is
verantwoordelijke voor het proces, de selectie en de benoeming van nieuwe
mandatarissen in het bestuur van de ZORGI Community.
Het benoemingscomité toetst alle kandidatuurstellingen aan de verwachtingen rond
het individuele profiel van de kandidaat en de samenstelling van het bestuur in het
algemeen. ZORGI streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de
verschillende netwerken, verschillende functies en vertegenwoordigers van
verschillende toepassingen/pakketten.
Het benoemingscomité is samengesteld uit 3 vertegenwoordigers van de ziekenhuizen
en 3 vertegenwoordigers van ZORGI.
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Het benoemingscomité streeft naar unanimiteit bij het aanstellen van bestuursleden.
Indien tot een stemming wordt overgegaan dient 2/3 van het benoemingscomité een
kandidatuur te aanvaarden.
Alle kandidaten worden na de beslissing van het benoemingscomité op de hoogte
gebracht. Nadien zal de samenstelling van het bestuur bekendgemaakt worden aan
alle klanten van ZORGI.

4 Het mandaat

Een verkozen kandidaat neemt een mandaat op voor 3 jaar. Deze periode van 3
jaar start in het 1e kwartaal van een kalenderjaar (2022) en loopt tot Q4 2025. De
nieuw verkozen bestuursleden zullen ook in 2020 al uitgenodigd worden om deel uit
te maken van het bestuur.
Indien één van de mandaten vroegtijdig wordt beëindigd omdat de mandaathouder
niet langer werkzaam is bij het ziekenhuis waardoor hij voorgedragen werd, dan zal
een nieuwe kandidaat moeten verkozen worden. In dit geval zullen alle ziekenhuizen,
die voldoen aan de voorwaarden om kandidaten voor te dragen, de kans krijgen om
een kandidaat voor te stellen. Het zal dan opnieuw het benoemingscomité zijn die de
selectie van de kandidaten uitvoert.
Voor een mandataris die in de loop van een jaar een nieuw mandaat zou opnemen,
start de periode van 3 jaar in Q1 van het volgend kalender jaar.
Het bestuur van de ZORGI Community komt op regelmatige basis samen (via Teams
of tijdens fysieke vergaderingen). De dagelijkse werking en organisatie wordt
besproken tijdens de eerste vergadering met het voltallige nieuwe bestuur. Binnen
deze meeting wordt ook bepaald welke deelwerkgroepen er opgericht worden in de
schoot van de Community. In deze deelwerkgroepen wordt thematisch samengewerkt
tussen ziekenhuizen rond specifieke oplossingen van ZORGI (bv. apotheek, care
administration, …) of bepaalde onderwerpen (bv. BI, GDPR, ziekenhuisnetwerken, …).
Binnen het bestuur zal onder de verkozen mandatarissen een voorzitter en een
ondervoorzitter verkozen worden. ZORGI zorgt voor de praktische organisatie van de
ZORGI Community.

5 Meer informatie

Voor meer informatie met betrekking tot de ZORGI Community en de
benoemingsprocedure kan u zich wenden tot Jan Pollet (jan.pollet@zorgi.be), Lode
Snykers (lode.snykers@zorgi.be) of Maaike De Porre (maaike.deporre@zorgi.be).
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