
 

 

 
 
Samenwerking tussen zorginstellingen niet voor morgen 
 

Ter Heide en Intesa botsen op wettelijk kader  
 
 
In oktober 2018 werd het startschot gegeven om een vergaande samenwerking tussen Intesa en 
Ter Heide te onderzoeken. Na een grondige analyse en het inwinnen van juridisch advies doken er 
te veel wettelijke beperkingen op om tot één organisatie te komen. ‘We kunnen niet anders dan 
besluiten dat, ondanks alle gezamenlijke inspanningen, onze droom op dit ogenblik geen 
werkelijkheid kan worden’, stellen directeurs Paul Geypen (Ter Heide) en Dieter Tuybens (Intesa).  
  
 
Samenwerking binnen ons zorglandschap is meer dan ooit nodig, zelfs noodzakelijk. Intesa en Ter 
Heide zijn op het vlak van zorg zo aanvullend dat een samenwerking logisch leek. Daarom startten 
beide organisaties een jaar geleden een traject om de mogelijkheden te onderzoeken. 
Schaalvergroting heeft immers voordelen voor zowel de cliënten als de organisaties. 
 
Er werden projectteams opgestart rond de financiële haalbaarheid, het patrimonium, de 
samenstelling van directie en raad van bestuur, de verschillende personeelsstatuten en de juridische 
rechtsvorm. Deze vijf items waren immers bepalend voor het welslagen van de 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
‘De samenwerking is op het juridische luik gestruikeld’, stelt Paul Geypen van Ter Heide. ‘Als 
intercommunale is het op dit ogenblik wettelijk onmogelijk om een structurele samenwerking op te 
zetten met een private organisatie. Een oplossing hiervoor vinden is een werk van lange adem. Zeker 
gezien de evoluties in de zorg waarbij samenwerking een sleutelelement wordt, roept dit heel wat 
vragen op. We moeten/gaan ons nu o.a. binnen onze bestuursorganen bezinnen of en hoe we hier 
verder mee gaan. Dit probleem moet ten gronde uitgeklaard worden vooraleer we verdere stappen 
kunnen ondernemen.’ 
 
‘De eerste vier items: het patrimonium, de financiële haalbaarheid, het bestuur en de 
personeelsstatuten, werden uitvoerig geanalyseerd en leverden geen onoverkomelijke problemen 
op’, stelt Dieter Tuybens van Intesa. ‘Het is dan ook bijzonder jammer dat we op het wettelijk kader 
stuitten. We blijven echter zoeken naar nieuwe en vernieuwende samenwerkingen.’ 
 
‘Van in het begin hebben we gesteld dat we onszelf een jaar de tijd gaven om tot een intense 
samenwerking te komen. Dat jaar is nu voorbij. We hebben er al het mogelijke voor gedaan, we 
hebben mekaar leren kennen, we hebben veel van mekaar geleerd. We wilden samen verder, maar 
zonder wettelijke basis is dat op dit ogenblik onmogelijk. We wilden springen. Maar zonder juridische 
parachute is dit te gevaarlijk. Dat risico willen en kunnen we in het belang van onze cliënten en onze 
medewerkers niet nemen. Wat de toekomst brengt, weten we nu niet’, besluiten Paul Geypen en 
Dieter Tuybens. 
  



 

 

 
 
Over Intesa: 
Met een team van een kleine 200 medewerkers biedt Intesa zorg aan meer dan 250 volwassen 
personen met een mentale en/of fysieke beperking.  
De organisatie telt 15 vestigingen, verspreid over Zuid- en Midden-Limburg, waar cliënten permanent 
of deeltijds verblijven in woonhuizen of dagcentra. Daarnaast biedt Intesa ook zorg aan huis. 
 
 
Over IGL-Ter Heide: 
Ter Heide is een zorgspecialist die professionele ondersteuning biedt aan 430 kinderen en 
volwassenen met een meervoudige beperking. De 650 medewerkers doen dat op 4 campussen in 
Limburg: Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren. Ter Heide is een onderdeel van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 
 
 

 
Voor meer informatie over Ter Heide kan je terecht op www.terheide.be. 
Meer informatie over Intesa vind je op www.intesa.be.  
 
Voor meer informatie over dit persbericht kan je contact opnemen met  

 Kari Feys, coördinator communicatie & positionering (Ter Heide): tel. 089 39 01 26, e-mail: kari.feys@terheide.be. 
 Cindy Luijten, stafmedewerker algemeen beleid (Intesa): tel. 012 39 04 60, e-mail: cindy.luijten@intesa.be 
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