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Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en 
versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan 
de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties 
(product, dienst, concept) door het aanbieden van een 
zorgproeftuinsetting en beschikt over een fonds waarmee 
innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. 

CrossCare biedt een toegankelijke weg naar het realiseren 
van jouw zorginnovatie op grotere schaal. CrossCare is 
een grensoverschrijdend project van Interreg Vlaanderen-
Nederland en ondersteunt zowel op praktisch als 
financieel gebied. Doordat CrossCare beschikt over 6 
zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland, kunnen 
zorginnovaties getest en doorontwikkeld worden door 
eindgebruikers in allerlei doelgroepen. Vergroot jouw 
markt tot over de landsgrenzen, test jouw product of 
dienst in een zorgproeftuin en maak gebruik van het fonds 
dat Cross Care biedt!

35%Innovaties halen 
de markt
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CrossCareDe zorgproeftuinen

De grensoverschrijdende zorgproeftuinsetting bestaat uit 
zes Vlaamse en Nederlandse zorgproeftuinen: 

• CareVille (Hasselt, België), www.careville.be
• InnovAGE (Leuven, België), www.innovage.be
• LiCalab (Turnhout, België), www.licalab.be
• Brainport Healthy Living Lab (Zuidoost-Brabant, NL), 

www.slimmerleven2020.com
• Care Innovation Center (West-Brabant, NL), www.cic-

westbrabant.nl
• Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en 

Technologie (Heerlen, NL), www.innovatiesindezorg.eu 

Een zorgproeftuin of Living Lab maakt het mogelijk om 
een zorginnovatie te creëren en te toetsen samen met 
eindgebruikers. Deze setting zorgt dus voor aansluiting 
van nieuwe of verbeterde zorgconcepten, - diensten, 
- processen en – producten bij de behoeften van de 
zorgprofessionals en de zorgconsument. De eindgebruiker 
evalueert de zorginnovatie namelijk niet alleen, maar 
is door middel van co-creatie betrokken bij de verdere  
ontwikkeling en  bijsturing! 

Door het structureel gebruik van de grensoverschrijdende 
zorgproeftuinsetting, verduurzamen en professionaliseren 
de zorgproeftuinen. Op deze manier kunnen we een 
menukaart aanbieden met diensten, die precies aansluiten 
op de noden van bedrijven en zorgorganisaties. Diensten 
die via deze menukaart aangeboden kunnen worden zijn 
bijvoorbeeld livetests, panelmanagement en co-creatie 
sessies. Al deze diensten worden aangeboden vanuit 
verschillende regio’s met verschillende expertisen.



CrossCareProjectdetails

Het project CrossCare  is gestart in april 2016 en duurt 
t/m maart 2021. Als bedrijf kun je op verschillende 
momenten instromen. 

Er is een budget van 10,4 miljoen beschikbaar, waarvan 
8,7 miljoen euro beschikbaar is voor de selectie en 
uitvoering van innovatieprojecten voor bedrijven. 

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor het indienen van een 
projectvoorstel bestaat uit 4 stappen, die in de afbeelding 
staan weergegeven. Tijdens de looptijd van CrossCare 
(vijf jaar) zijn er  verschillende selectieronden (waves) 
waarin projectvoorstellen kunnen worden ingediend.
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bedrijven@crosscare.eu
LinkedIn.com/company/project-crosscare
Twitter.com/CrossCare_VLNL
Facebook.com/crosscareVLNL








Partners CrossCare:
iMinds vzw, het Innovatiecentrum, 
Welzijnszorg Kempen, Universiteit 
Hasselt, Zuyd Hogeschool, Care 
Innovation Center West-Brabant, 
Coöperatie Slimmer Leven 2020 en 
de Katholieke Universiteit Leuven.

CrossCare is gefinancierd binnen het 
Interreg programma Vlaanderen-
Nederland, het grensoverschrijdend 
samenwerkingsprogramma met 
financiële steun van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  
Meer info: www.grensregio.eu
 

Kijk voor meer informatie over de 
voorwaarden, richtlijnen en de verschillende 
proeftuinen op: www.crosscare.eu.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling


