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Beste lezer,

Vorige week zijn de coaches en de SHC Traject deelnemers “gematcht” na een

avondje speeddaten. Een geslaagde avond die, naast matchmaking, het doel

had de Traject deelnemers de kans te geven om erachter te komen wat voor

expertisegebieden  de  verscheidene  SHC  Coaches  hebben.  Zo  kunnen  de

Traject  deelnemers  de  Coaches  altijd  raadplegen  over  problemen  waar  ze

tegenaan lopen bij het ontwikkelen van hun start-up.



Ondertussen komt het laatste en grootste evenement van de SHC 2016 snel

dichterbij: de SHC Challenge & Congres zal plaatsvinden op 1 juni! Daarover

hieronder meer.

Met vriendelijke groet,

Simone Uniken Venema

Bestuurslid SHC 2016

Marketing & Communicatie

Nieuwe partners

Mediq is dit jaar weer betrokken bij de SHC! Daar zijn we erg blij mee, en we

hopen  ook  dit  jaar  een  goede  samenwerking  te  bewerkstelligen.  De  SHC

Challenge & Congres zal gehost worden door Mediq Utrecht!



SHC Challenge & Congres

Wat?:  de  grootste  zorginnovatiewedstrijd  in  Nederland  voor  studenten  en

young  professionals,  gecombineerd  met  een  congres  over  de  Nederlandse

zorg.

Datum en tijd: 1 juni van 09.00 uur – 17.00 uur.

Locatie: Mediq Utrecht.

Prijs: 15 euro voor studenten, 45 euro voor professionals.

Programma: gedurende deze dag zullen er meerdere pitch rondes zijn waarin

jonge  ondernemers  met  een  idee  voor  zorginnovatie  en/of  een  bestaande

(jonge) start-up hun idee mogen pitchen voor het publiek en daarmee kans

maken op prijzen om het idee verder te professionaliseren. De inschrijving loopt

tot en met 17 mei en de huidige aanmeldingen zijn hier te vinden. Een ander

belangrijk deel van de dag is het Congres. Het programma van het Congres zal

vooral  ingevuld  worden  door  sprekers  die  de  veranderingen  in  de

gezondheidszorg in Nederland bespreken. We beginnen met een blik terug in

de tijd (2006), springen vervolgens naar het heden (2016) en we eindigen met

een toekomstblik (2026). De sprekers worden in de komende weken bekend

gemaakt.

Meedoen aan de SHC Challenge?

Wil je niet alleen als bezoeker aanwezig zijn op ons allergrootste evenement,



maar ook jouw idee voor zorginnovatie pitchen en daarmee kans maken op

fantastische prijzen? Haal de ondernemer in jezelf naar boven en werk samen

met  ons  om jouw idee  voor  zorginnovatie  te  laten  uitgroeien  tot  een  ware

start-up!

De inschrijving verloopt via Zorginnovatie.nl. Je kan je tot 17 mei inschrijven via

deze link. Je maakt niet alleen kans op financiele hulp, maar ook consult-uren

uitgedeeld  door  onze  partners,  een  waardevol  netwerk  en  natuurlijk

bekendheid!

Partnerblog Seats2Meet

De Partnerblog van Seats2Meet is hier te lezen! Seats2Meet heeft nu al drie

keer een locatie voor de SHC 2016 gefaciliteerd: de Kick-Off vond plaats bij

AmsterdamConnected,  de  Masterclass  bij  MeetBerlage  en  vorige  week  het

coach moment bij Seats2Meet Utrecht CS.



Tot slot..

Wil je betrokken raken bij de SHC?

Neem contact op via info@sustainablehealthcarechallenge.nl.
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