
Nieuwsbrief 16 november 2015 
 
 
Beste lezer, 
 
Het bestuur is volop bezig om de SHC 2016 een groot 
succes te maken! Zo zijn we al bij verschillende 
partners van afgelopen jaar langs geweest om onszelf, 
als nieuw bestuur, voor te stellen en te overleggen 
over de samenwerkingsmogelijkheden van 
aankomend jaar. Om ons eigen netwerk te vergroten 
zijn we regelmatig aanwezig bij verscheidene 
evenementen. Zo is een SHC delegatie naar de 
Accenture Innovation Awards geweest, waar we veel inspirerende ideeën voor de 
gezondheidszorg hebben mogen aanhoren. Ook zijn we te gast geweest bij een 
evenement van het EVY network: het jaarlijkse “Connect to Inspire” evenement. Daar 
hebben we uiteraard even het podium gestolen om alle aanwezigen te vertellen hoe ze 
betrokken kunnen raken bij de SHC. Een inspirerende middag met veel enthousiaste 
sprekers en een betrokken publiek! 
 

 
 
Wil je betrokken raken bij de SHC en/of op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Neem een kijkje op onze vernieuwde website: www.sustainablehealthcarechallenge.nl! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de SHC, 
 
Simone Uniken Venema 
 
 

http://www.sustainablehealthcarechallenge.nl/


Agenda 
 
Wat? Wanneer?  Waar? 
Toren-on-tour Mitoo 22 november 2015 Zoetermeer 
World Healthcare Forum 22 t/m 24 november 2015 Den Haag 
Deadline aanmelding 
Innovation for Health 

1 december 2015 - 

Kennismakingsborrel 
ambassadeurs SHC 

15 december 2015 NTB 

 
 
 
SHC zoekt ambassadeurs! 
 
Word nu ambassadeur voor de SHC! Dit is een uitgelezen kans om jouw steentje bij te 
dragen aan het ideaal van de SHC: het verbinden van jonge ondernemers en 
verschillende spelers in de zorg. Zo hopen wij zorginnovaties in het leven te roepen die 
de zorgkosten verminderen en tevens de kwaliteit van en toegang tot de zorg vergroten. 
Wij zoeken een aantal studenten die affiniteit hebben met ondernemerschap en/of de 
gezondheidszorg (het liefst allebei!) en zich in willen zetten voor de missie van de SHC. 
 
De puntjes op een rij: 
 
Wat wordt er van je verwacht? 

- dat je actief de SHC promoot via verschillende kanalen (denk aan: social media, 
college praatjes houden, “via-via” promotie) 

- dat je aanwezig bent op de evenementen die de SHC organiseert 
- dat je oprechte interesse hebt in de SHC, achter haar missie staat, en denkt een 

steentje bij te kunnen dragen 
 
Wat krijg je ervoor terug? 

- een netwerk van ambitieuze jonge ondernemers die allen affiniteit met de zorg 
hebben 

- de kans om in contact te komen met de organisatie van de SHC en de 
mogelijkheid om ook in de toekomst betrokken te blijven bij de SHC  

- gratis toegang tot de SHC evenementen  
 
Enthousiast geworden? Meld je nu aan! Dit kan via onze website: 
www.sustainablehealthcarechallenge.nl. Aanmelding is nu nog vrijblijvend: we zullen 
een kennismakingsborrel houden voor de geïnteresseerden waarbij het een en ander zal 
worden toegelicht en ruimte is voor vragen. 
 
 
 
  

http://www.sustainablehealthcarechallenge.nl/


Innovation for Health 18 februari 2016! 
 
Innovation for Health geeft een podium aan 
innovatieve projecten en producten uit industrie en 
academie gericht op preventie, diagnoses en cure & 
care. Daarmee brengt het congres verschillende 
belangrijke spelers uit de gezondheidszorg bij 
elkaar met als doel de implementatie van 
zorginnovaties te bevorderen. Een bezoek aan 
Innovation for Health brengt je op de hoogte van de 
laatste trends in Life Sciences & Health. Het zal een 
dag worden die in het teken staat van inspiratie, 
contacten en vele nieuwe kansen voor 
samenwerking.  
 
Dit is je kans! Presenteer jouw bedrijf en innovatie met een Innovation Pitch en maak 
kans om de prijs voor de beste pitch presentatie in ontvangst te nemen in het plenaire 
programma. Vergroot zo jouw naamsbekendheid onder potentiële partners, klanten en 
investeerders. Meld je uiterlijk 1 december 2015 aan via dit formulier. Door een 
aanmelding help je niet alleen jezelf, maar ook de SHC. Als er vijf of meer aanmeldingen 
volgens deze code (SHC20160218) komen, mogen wij namelijk gratis een stand 
bemannen. En je krijgt met die vouchercode ook nog eens €50 korting! 
 
 
 
World Healthcare Forum 
 
Op 22 tot 24 november 2015 wordt opnieuw het 
World Healthcare Forum (WHF) georganiseerd. 
Het WHF is een platform dat de missie heeft de 
gezondheidszorg wereldwijd duurzamer en 
toegankelijker te maken. Het forum brengt 
internationale leiders in de gezondheidszorg 
samen om verschillende uitdagingen in dit veld te 
bespreken. Een aantal indrukwekkende sprekers 
zullen het podium betreden, zoals Hans de Jong 
(CEO Philips Benelux).  
 
Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn onder andere: toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg, innovatie binnen de gezondheidszorg, ziektepreventie, duurzaamheid 
en de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Het programma en de sprekers zijn te 
vinden op de website van het WHF: www.worldhealthcareforum.com. Meld je nu aan! 
 
  

 
 

 

https://www.innovationforhealth.nl/index.php/cms_categorie/110522/id/110522/bb/1/fm_parentid/100737
http://www.innovationforhealth.nl/index.php/page/participantsfo/command/participate/evid/2264/ConsultantId/29253/code/hyphen/bb/1
http://www.worldhealthcareforum.com/


 

 

Mitoo zoekt vrijwilligers! 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de SHC winnaars van vorig jaar, Mitoo, organiseert op zondag 22 november 
van 13.00 tot 17.00 een Sinterklaasfeest in het kader van de Toren on-tour. Met deze 
tour beklimmen ze 12 torens in 12 maanden met kinderen die een fysieke beperking of 
chronische ziekte hebben. Dit feest vindt plaats bij Ayers Rock in Zoetermeer. Mitoo gaat 
met deze kinderen abseilen, klimmen, boogschieten en een hindernisparcours afleggen 
en ze zijn dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Vrijwilligers mogen ook hun 
kinderen meenemen en ook zij maken deel uit van het hele feest.  

Help deze kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen! Inschrijven kan via: 
http://www.mitoo.org/inschrijving-vrijwilligers/ 

 

 

 

 

 

http://www.mitoo.org/inschrijving-vrijwilligers/

