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1

Voorstelling AZ Alma

1.1

Missie en Visie

Samen met patiënten en zorgverleners werken wij in wederzijds vertrouwen en openheid aan de
uitbouw van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in onze regio.
Vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie
− bieden wij een warme, open omgeving, waar iedereen die medische zorg nodig heeft op elk ogenblik
welkom is.
In een sfeer van vertrouwen behandelen wij elke persoon met respect, ongeacht herkomst, ideologie of
sociale status en houden rekening met de waarden die hij of zij belangrijk vindt.
− dragen wij verantwoordelijkheid tegenover mens en maatschappij.
Elk vanuit onze eigen achtergrond en functie, bieden we onze patiënten professioneel en ethisch
verantwoorde zorgen. Daarom leggen we verantwoording af over de aanwending van de middelen die de
gemeenschap ter beschikking stelt.
− willen wij inspirerend en motiverend werken voor onze patiënten, voor onze artsen en medewerkers en
verwijzers uit onze regio.
Door innovatie willen we toekomstgericht een excellente gezondheidszorg uitbouwen.
Vanuit deze missie streven wij ernaar het voorkeursziekenhuis te zijn voor de inwoners van onze
regio: een ziekenhuis waar de mens en de zorg centraal staan.
Onze visie en waarden worden krachtig samengevat door onze slagzin “Zorg met een hart” . Dag na dag
brengen we dit in de praktijk ten aanzien van onze patiënten, verwijzers, artsen en medewerkers en de
maatschappij.

1.1.1

“Zorg met een hart” voor onze patiënten

Respect voor het individu:
− De patiënt met zijn zorgvraag staat bij ons centraal. We benaderen elke patiënt – ongeacht herkomst,
ideologie of sociale status – met respect en houden rekening met de waarden en normen die hij of zij
belangrijk vindt.
− Het familiale karakter van het ziekenhuis en de nauwe contacten met artsen en verpleegkundigen helpen
om elke individuele patiënt zo persoonlijk mogelijk te benaderen.
Een sfeer van vertrouwen:
− Door ons streven naar excellente zorg en door zo uitvoerig en accuraat mogelijk te communiceren en
informatie te verstrekken, creëren we een sfeer van vertrouwen. In die sfeer kan de patiënt zich met een
gerust hoofd en hart overleveren aan de zorgen van ons team en samen met ons meewerken aan zijn
zorgproces.
− Ook de familie van de patiënt wordt zo veel mogelijk geïnformeerd over de stappen die door het medisch
personeel worden gezet.
Een toegankelijk ziekenhuis:
− Ons ziekenhuis moet voor iedereen op een goede manier bereikbaar zijn. Dit geldt ook voor minder
mobiele patiënten en bezoekers. Bereikbaarheid heeft voor ons een ruime betekenis: het gaat niet alleen
over het wegwerken van fysieke drempels, maar evenzeer over een continue bereikbaarheid van onze artsen
en personeelsleden.
− Het ziekenhuis moet bovendien financieel toegankelijk zijn voor elk individu.

1.1.2

“Zorg met een hart” voor onze verwijzers

Een open overlegcultuur:
− Het ziekenhuis is slechts een schakel in het zorgcontinuüm. Daarom hechten wij groot belang aan overleg
met de verwijzers uit de regio, ongeacht of dit individuen (huisartsen, thuisverpleegkundigen,…) dan wel
organisaties (woon- en zorgcentra, andere ziekenhuizen, …) zijn. De goede relatie en communicatie tussen
de verwijzende zorgverleners en hun collega’s binnen het ziekenhuis komen de zorgcontinuïteit en de
behandeling van de patiënt ten goede - voor, tijdens en na een eventuele opname.
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Excellente zorg in de regio:
− We blijven streven naar een excellent en innovatief zorgaanbod in de regio. Daarom besteden we veel
aandacht aan de motivatie van onze artsen en medewerkers. Een goed uitgebouwde infrastructuur en een
aangename verblijf- en werkomgeving zorgen ervoor dat huisartsen uit de regio in vol vertrouwen hun
patiënten kunnen doorverwijzen naar ons ziekenhuis.

1.1.3

“Zorg met een hart” voor onze artsen en medewerkers

Inspirerend arbeidsklimaat voor artsen en medewerkers:
− Als organisatie blijven we verder investeren in deskundige artsen en medewerkers. We willen hen
aantrekken, behouden en stimuleren door het creëren van een inspirerend en open arbeidsklimaat,
waarin iedereen voldoende ontplooiingsmogelijkheden krijgt.
− Wij werken aan een veilige werkomgeving en stellen onze artsen en medewerkers alle middelen ter
beschikking die nodig zijn om elke dag opnieuw hun opdracht op een excellente manier te vervullen.
Verantwoordelijkheid van artsen en medewerkers tegenover patiënt en maatschappij:
− Elk van onze artsen en medewerkers zet zich ten volle in voor ons ziekenhuis en neemt
verantwoordelijkheid op tegenover patiënt en maatschappij. Ieder biedt vanuit zijn eigen achtergrond en
functie de patiënten professionele en ethisch verantwoorde zorgen.

1.1.4

“Zorg met een hart” voor onze maatschappij

Innovatieve zorg in de regio:
− Wij willen in onze regio een innovatieve zorgverstrekking aanbieden. We bouwen hiervoor op een
verantwoorde manier een eigentijdse infrastructuur uit en volgen de evolutie van het medische aanbod en de
technologie op de voet.
− Samen met onze partners stippelen we op een aantal vlakken de medische zorgen van de toekomst uit. Op
die manier willen we flexibel inspelen op de noden van de samenleving en een bron van inspiratie zijn
voor onze collega’s in de zorgsector.
Verantwoord ondernemen:
− Verantwoordelijkheid als werkgever:
Als belangrijke werkgever in de streek stellen we ons verantwoordelijk op tegenover mens en maatschappij.
We staan open voor elkeen die voldoende competenties voor een functie kan voorleggen. Iedereen die zijn
competenties ter beschikking stelt van onze organisatie zullen we met respect bejegenen.
− Verantwoordelijkheid over de middelen die de gemeenschap ter beschikking stelt:
We leggen steeds verantwoording af over de aanwending van de middelen die de gemeenschap ons ter
beschikking stelt om onze missie te vervullen. Duurzaam ondernemen met aandacht voor de sociale en
ecologische aspecten is voor ons geen dode letter.

1.2

Nieuwbouwziekenhuis AZ Alma

Het nieuwbouwziekenhuis komt aan de Ringlaan 15 in Eeklo. Zowel AZ Alma campus eeklo als campus
sijsele verhuizen volledig naar het nieuwe ziekenhuis. Dit bouwproject wordt het grootste ooit in de
Meetjeslandse regio: het gaat om een totale investering van ruim 220 miljoen euro, waarvan een kwart
door AZ Alma zelf wordt gefinancierd! Het zeven bouwlagen tellende ziekenhuis (verdieping -1, gelijkvloers
en vijf verdiepingen) komt op een terrein van tien ha en zal plaats bieden aan 513
patiënten. Er zullen meer dan 110 artsen, 1.200 medewerkers en 125 vrijwilligers aan de slag gaan om
patiënten uit de ruime Meetjeslandse regio dagelijks ‘Zorg met een hart’ aan te bieden.
De inhuizing in het nieuwbouwziekenhuis is voorzien in het eerste kwartaal 2017. Het
nieuwbouwziekenhuis is een ontwerp van het architectenbureau AAPROG uit Wetteren.
Voor meer informatie over het nieuwbouwproject kan u het filmpje of foto’s raadplegen op de website van
AZ Alma via de volgende link:
http://www.azalma.be/page.asp?lang=nl&navid=362&mod=home/azalma&page=nieuwbouw
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Kunst in opdracht: 1ste oproep augustus 2014

2

AZ Alma heeft reeds in augustus 2014 een oproep verspreid voor Kunst in Opdracht.
Hierop ontvingen wij 65 kandidaturen, waarvan er 4 gegund werden.
Reeds gegunde werken:
-

Paul Gees: sculptuur vooraan het domein van het nieuwbouwziekenhuis
Cindy Wright: 3 schilderijen in het restaurant
Sarah Westphal: foto-installatie in de gang van het atrium naar labo/spoeddienst/isotopen
Hans Vandekerckhove: 5 schilderijen in de stille ruimte

3

Kunst in opdracht: 2de oproep december 2015

3.1

Verwachtingen van AZ Alma

3.1.1

AZ Alma wil kunst die bijdraagt tot de creatie van een ‘healing
environment’.

Dit kan door:
− emoties die gepaard gaan met de ziekenhuisomgeving (vreugde, verdriet,…) uit te lokken door de
aanwezige kunstwerken en/of een antwoord op deze emoties te geven vanuit de aanwezige
kunstwerken
− interactie te creëren met de gebruiker van het gebouw : patiënt, bezoeker, medewerker,…
De missie en visie van AZ Alma met de daarin vermelde waarden, kan een inspiratiebron zijn voor de
kunstenaar.
Het kunstwerk dient opgeleverd te worden tegen eind december 2016.
Inhuizing in het nieuwbouwziekenhuis is voorzien in maart 2017.

3.1.2

Mogelijke locaties in het nieuwbouwziekenhuis

AZ Alma wil kunst voelbaar maken vanaf het benaderen of het betreden van het terrein tot en met het
gehele gebouw.
De voorkeur van AZ Alma gaat uit om nog kunst te realiseren in/bij:
de aorta (= de glazen droogloop van de bezoekersparking naar het ziekenhuisgebouw)
het atrium (bv. de 2 betonnen zuilen aan de liften aan de inkom van het ziekenhuis)
de wachtzalen op de diverse verpleegafdelingen.
Uiteraard zijn dit maar enkele suggesties van mogelijke locaties. De kunstenaar krijgt hierin de volle
vrijheid. Er wordt gevraagd zelf ook voorstellen te doen.
Het spreekt voor zich dat de locaties van de reeds gegunde kunstwerken (zie punt 2) niet meer beschikbaar
zijn.
Digitale plannen van het nieuwbouwziekenhuis en meer gedetailleerde foto’s van de aorta, het atrium en de
wachtzalen op de diverse verpleegafdelingen, kunnen opgevraagd worden via het e-mailadres
kunstinopdracht@azalma.be.
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3.2

Kandidaatstelling

3.2.1

Wat indienen?

De kandidatuur van een kunstenaar moet volgende gegevens bevatten:
a) contactgegevens (naam, e-mail, adres, gsm/telefoon, eventueel website)
b) uitgeschreven motivatie voor deelname aan deze oproep
c) conceptuele beschrijving van het te realiseren kunstwerk
d) oriënterende kostenraming
e) up-to-date CV
f) relevante portfolio met referenties naar reeds gerealiseerde kunstwerken
De gevraagde gegevens van rubriek a tot d moeten in het bijgeleverde sjabloon ingevuld worden en mogen
max. 5 pagina’s bedragen. Het sjabloon kan u in bijlage terugvinden.
De gevraagde gegevens van rubriek e en f mogen als aparte bijlagen bezorgd worden.

3.2.2

Wanneer indienen?

De kandidaturen moeten vóór vrijdag 29 januari 2016 om 15u ingediend worden.

3.2.3

Hoe indienen?

Het inschrijvingsformulier en de bijlagen moeten wij ontvangen:
− via e-mail: kunstinopdracht@azalma.be
en
− via post: AZ Alma, t.a.v. dhr. Henk Vincent, Blakstraat 72, 9900 Eeklo (poststempel geldt als bewijs
van datum)
Hou rekening met de beperkte bestandsgrootte bij het verzenden van e-mails. AZ Alma kan e-mails
ontvangen met een bestandsgrootte tot max. 10MB.
Indien de bijlagen (CV en portfolio) te groot zijn, mogen deze ook via WeTransfer doorgestuurd worden.
Elke kandidaat krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail, die als bewijs van deelname geldt.

3.3

Procedure

3.3.1

Fase 1: lancering oproep “Kunst In Opdracht” en samenstelling longlist

a) AZ Alma lanceert begin december 2015 een 2de open oproep voor “Kunst In Opdracht” in het
nieuwbouwziekenhuis.
b) Kunstenaars die zich wensen kandidaat te stellen voor deze oproep, kunnen deelnemen aan een
werfbezoek om zo meer zicht te krijgen op de mogelijke locaties in het nieuwbouwziekenhuis. Dit
werfbezoek zal plaatsvinden op maandag 14 december 2015 om 9u. Plaats van afspraak is het
Almahuis (gewoon rijhuis rechtover het nieuwbouwziekenhuis): Blakstraat 72, 9900 Eeklo. Indien u
hieraan wenst deel te nemen, dient u uw aanwezigheid te bevestigen via e-mail aan
kunstinopdracht@azalma.be.
c)

Kandidaten hebben de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze oproep tot uiterlijk vrijdag 29
januari 2016 om 15u.

d) De kandidaat ontvangt in deze fase geen vergoeding voor het indienen van een projectvoorstel.
e) Februari 2016: De Kunstcommissie van AZ Alma behandelt de ontvangen kandidaturen en
selecteert hieruit enkele projecten. Deze Kunstcommissie bestaat uit een afvaardiging van de raad
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van bestuur, het directiecomité, het artsenkorps en is aangevuld met een aantal externe
deskundigen.
f)

3.3.2

Elke kandidaat krijgt een bericht van al dan niet selectie tegen ten laatste maandag 29 februari
2016.

Fase 2: samenstelling shortlist

a) De geselecteerde kandidaten krijgen de tijd om hun projectvoorstel verder in detail uit te werken
a.d.h.v. bv. een maquette, een video, computersimulatie of andere creatieve middelen die het
project in hun geheel verduidelijken.
Dit gedetailleerde projectvoorstel moet de volgende informatie bevatten:
− gedetailleerde kostenraming
− de technische fiche
− de productietermijn van het project
− omschrijving van de infrastructuurwerken door derden uit te voeren en die noodzakelijk
zijn voor de realisatie en/of het functioneren van het kunstwerk (bv. funderingen,
elektriciteit, water toe- en afvoer,…)
− …
Deze gegevens dienen terug in een vastgelegd sjabloon ingevuld te worden. Dit sjabloon zal u
ontvangen bij het bericht van selectie (zie fase 1).
b) Deadline voor het indienen van het gedetailleerde projectvoorstel is vrijdag 8 april 2016 om 15u:
−
via e-mail: kunstinopdracht@azalma.be
en
− via post: AZ Alma, t.a.v. dhr. Henk Vincent, Blakstraat 72, 9900 Eeklo (poststempel geldt
als bewijs van datum)
c)

De kandidaat ontvangt in deze fase een forfaitaire vergoeding die wordt vastgelegd op €2.500 (all
in). De Kunstcommissie behoudt zich steeds het recht om het bedrag van de vergoeding te
verminderen indien dit niet in verhouding staat tot het ingediende voorstel.
Bij de kunstenaars die een opdracht ontvangen, wordt de toegekende vergoeding in mindering
gebracht van de uiteindelijke kostprijs van het project.

d) Na indiening van de gedetailleerde projectvoorstellen worden de kandidaten uitgenodigd voor een
gesprek op maandag 18 april 2016 of maandag 25 april 2016 in de namiddag (exact tijdstip wordt
nog meegedeeld) om hun kunstproject toe te lichten. Elke kandidaat krijgt hiervoor 45 minuten
tijd.
e) In de loop van mei 2016 worden de definitieve projecten geselecteerd uit de ingediende
gedetailleerde voorstellen. De keuze van de weerhouden projecten gebeurt door de raad van
bestuur van AZ Alma, de bouwheer na advies van de Kunstcommissie.
g) Elke kandidaat krijgt een bericht van al dan niet selectie uiterlijk maandag 16 mei 2016. .
h) De niet geselecteerde kandidaten kunnen binnen de dertig dagen nadat ze kennis hebben
gekregen dat hun project niet weerhouden werd, hun volledig dossier komen ophalen bij de
bouwheer. Na deze periode blijft het ingediende dossier eigendom van de bouwheer.
i)

3.3.3

Tegen de beslissingen van de Kunstcommissie en de bouwheer is geen verhaal mogelijk. Het feit
zich kandidaat te stellen betekent dat elke kunstenaar onvoorwaardelijk de genomen beslissingen
aanvaardt.

Fase 3: realisatie van de geselecteerde kunstwerken

a) De kunstwerken dienen opgeleverd te worden tegen 31 december 2016.
b) Verdere afspraken tussen AZ Alma en de kunstenaars worden vastgelegd.
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3.3.4

Tijdlijn

4

Contactgegevens

Indien u vragen heeft of verdere info wenst, kan u zich wenden tot:
Mevr. Leila Dumon
Coördinator / administratieve ondersteuning “Kunst In Opdracht”
Tel: 09 376 04 86
e-mail: kunstinopdracht@azalma.be
Indien nodig zal uw vraag doorgestuurd worden aan dhr. Rudy Maertens (algemeen directeur – dagelijks
bestuurder) en/of dhr. Henk Vincent (directeur facilitaire diensten & masterplan).

Henk Vincent
directeur facilitair diensten & masterplan
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1

Naam:

Gegevens kandidaat

Voornaam:

Organisatie (indien van toepassing):
Adres:
Telnr:
GSM:

E-mail:

Website (indien van toepassing):

2

Uitgeschreven motivatie voor deelname aan deze
oproep

Waarom wil u deelnemen?
……….

3

Conceptuele beschrijving van het te realiseren
kunstwerk

Beschrijf hier het kunstwerk dat u wenst te realiseren in het nieuwbouwziekenhuis van AZ
Alma.
…………..

4

Oriënterende kostenraming

Graag vernamen wij hier een ruwe schatting van de kostprijs voor realisatie van uw
kunstwerk.
…………….

5

Indiening formulier en bijlagen

Sla dit document ingevuld op en mail het naar: kunstinopdracht@azalma.be met als onderwerp:
kandidatuur Kunst In Opdracht nieuwbouwziekenhuis AZ Alma.
Bijkomend vragen we 1 exemplaar ingevuld en ondertekend per post op te sturen naar:
Inschrijvingsformulier.Kunst.in.Opdracht.AZ.Alma-oproep.2015.doc
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AZ Alma
t.a.v. dhr. Henk Vincent
Blakstraat 72
9900 Eeklo

De poststempel geldt als bewijs van datum = ten laatste daterend op 29 januari 2016.

Plaats, datum 2016

Naam kandidaat + handtekening

Inschrijvingsformulier.Kunst.in.Opdracht.AZ.Alma-oproep.2015.doc
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