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Beste lezer,

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat het maar een

innovatief  en  ondernemend  2016  mag  worden!  De  SHC  geeft  hier  graag

invulling aan. De data van onze evenementen waren al een tijdje bekend, maar

je  kan  je  sinds  vandaag  ook  inschrijven  voor  ons  eerste  evenement:  de

Kick-Off. Wacht dus niet langer en schrijf je in! In deze nieuwsbrief kun je ook

meer lezen over het programma van 17 februari.

Ook hebben we een aantal nieuwe ambassadeurs die we aan jullie voor willen

stellen. Zij  hebben er zin in en wij  zijn blij  dat we zoveel enthousiastelingen

hebben kunnen vinden die zichzelf willen inzetten voor de SHC. Tenslotte heeft

een van onze partners een mooie blog geschreven over de samenwerking met

de SHC en hoe zij de SHC zien. Opnieuw genoeg te lezen dus.



Hartelijke groet,

Lex Dingemans

namens het Jaarbestuur SHC 2016

Inschrijvingen Kick-Off open!

17 februari is het dan eindelijk zo ver. Het eerste evenement van de SHC dit

jaar: de Kick Off! Het gaat een fantastische avond worden met verschillende

sprekers over innovatie en ondernemen in de zorg. Ook zullen er verschillende

demo's zijn, zodat iedereen live kan meemaken wat er op dit moment in de

zorg speelt en wat de nieuwe innovaties zijn. De Kick-Off zal plaatsvinden bij

Amsterdam Connected en is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen met interesse

in innovatie of ondernemen in de zorg.

Entree kost 7,50 euro per persoon en dat is inclusief garderobe en de borrel.

Enthousiast  geworden? Schrijf  je  dan nu  in!  Lees  hieronder  meer  over  het

programma.

Programma Kick-Off

Hoewel we natuurlijk nog niet het gehele programma gaan verklappen, lichten

we  vandaag  al  wel  een  tipje  van  de  sluier  op.  Benieuwd  naar  het  hele

programma? Houd dan deze nieuwsbrief en de sociale media in de gaten! Daar

zal de komende weken het programma beetje bij beetje onthuld worden.

17.30 - 18.10: Inloop



18.10 - 18.30: Opening door voorzitter SHC

18.30 - 18.50: Eerste spreker

18.50 - 19.10: Tweede spreker

19.10 - 19.30: Derde spreker

19.30 - 19.50: Pauze

19.50 - 20.20: Pitches huidige zorginnovaties

20.20 - 20.50: MOUNT, winnaar SHC 2015

20.50 - 21.00 Afsluiting

21.00: Borrel

SHC Traject

Studenten/young professionals met een idee voor innovatie in de zorg, opgelet!

Naast de evenementen die wij dit jaar organiseren, wordt er dit jaar ook iets

nieuws geïntroduceerd: het SHC-traject. Dit traject begint met de Masterclass

en  eindigt  met  de  Challenge.  Het  is  bedoeld  voor  studenten  en  young

professionals  die  een  innovatief  idee  hebben  om  de  gezondheidszorg  te

verbeteren en graag met onze Challenge mee zouden willen doen. Om een

extra  stukje  intensieve  begeleiding  te  kunnen  bieden,  introduceren  wij  het

SHC-traject. Dit houdt onder meer in dat je gekoppeld wordt aan een coach.

Deze coach is een persoon uit ons netwerk die je helpt om jouw idee uit te

bouwen. Ook krijg je bijvoorbeeld een pitch training en uiteraard zitten zowel de

Masterclass als de Challenge in bij het traject. Zo wordt je optimaal voorbereid

voor de Challenge.  Klinkt  interessant? Inschrijvingen worden op de Kick-Off

geopend! 

Nieuwe ambassadeurs



Met  gepaste  trots  presenteren  wij  onze  nieuwe  ambassadeurs.  Onze

ambassadeurs dragen de SHC uit en zorgen zo voor meer naamsbekendheid.

Meer weten wie dit precies zijn? Of wil je dit misschien zelf worden?

Kijk dan op onze website!

Partnerblog Holtrop & Ravesloot

Als eerste aangekondigd als partner,  dus heeft  Holtrop & Ravesloot  ook de

eerste partnerblog geschreven. In deze blog gaan partners van de SHC dieper

in op hoe zij de samenwerking met de SHC ervaren. Ook zullen zij vertellen

hoe zij de SHC zien en wat volgens hen de toegevoegde waarde van de SHC

is. Lees de, overigens erg leuke, blog op onze website.

Tot slot..

Wil je betrokken raken bij de SHC?

Neem contact op via info@sustainablehealthcarechallenge.nl.
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