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Beste lezer,

Januari is een drukke maand voor de SHC. We zijn hard bezig om de laatste

zaken rondom het Kick-Off evenement te regelen. Dit jaar zal het evenement

plaatsvinden  bij  Amsterdam Connected,  mede  mogelijk  gemaakt  door  onze

partner Seats2Meet. Na het regelen van de locatie, de sprekers, de sponsoring

en  een  mooie  aankleding  rest  ons  nog  één  belangrijk  aspect  voor  een

succesvolle  avond:  een  enthousiast  publiek!  We  hebben  daarom  onze

ambassadeurs ingezet om op hun universiteit en in hun sociale kringen volop

te beginnen met de promotie van de Kick-Off.



Bezoek hier onze website om erachter te komen welke ambassadeurs bij jou in

de buurt actief zijn.

Hopelijk mogen we jullie allemaal verwelkomen op 17 februari!

Met vriendelijke groet,

Simone Uniken Venema

Namens het jaarbestuur van de SHC

Nieuwe partners

Vital innovators heeft zich ook dit jaar aangesloten bij de SHC. We verheugen

ons op een goede samenwerking!

Vital  Innovators  is  een  sociale  onderneming  gericht  op  het  verbeteren  en

vernieuwen van de gezondheidszorg. Samen met zorgorganisaties en andere

partners  werken  ze  aan  innovaties  die  kunnen  bijdragen  aan  de

toegankelijkheid,  betaalbaarheid en kwaliteit  van de gezondheidszorg en de

kwaliteit van leven. Vital Innovators richt zich hierbij op schaalbare innovaties

met een maatschappelijke businesscase als fundament.



Kick-Off: Eerste spreker bekend

De eerste spreker van de Kick-Off is bekend! Aan u voorgesteld: Rob Adolfsen.

Adolfsen is na zijn studie informatica en het behalen van zijn MBA de wereld

van de zorgverzekeraars ingedoken. Hij  was onder andere voorzitter van de

Raad van Bestuur bij Agis Zorgverzekeringen en werkte een tijd bij Achmea,

waar hij in 2010 vertrok om zijn eigen zorgverzekeraar op te richten. Anno 12

was opgericht met de gedachte de klant centraal te stellen, maar helaas moest

in 2015 de stekker eruit. Momenteel is Adolfsen een van de initiatiefnemers van

een nieuwe zorgverzekeraar, Zorgeloos Care.

Kom  tijdens  de  Kick-Off  luisteren  naar  het  inspirerende  verhaal  van  Rob

Adolfsen!

Schrijf je nu in hier in en blijf op de hoogte via het facebook event.

SHC Traject



De SHC 2016 gaat volop inzetten op het verschaffen van optimale begeleiding

aan  de  start-ups  die  uiteindelijk  zullen  strijden  tijdens  de  Challenge.  Deze

begeleiding  zal  worden  geboden  in  de  vorm  van  het  zogenaamde  “SHC

Traject”. Deelname aan het SHC Traject houdt in dat de SHC je zal voorzien

van alles  wat  je  nodig  hebt  om jouw idee te  laten  uitgroeien  tot  een  ware

start-up. Je zal gekoppeld worden aan een ervaren coach met wie je tijdens

een aantal contactmomenten zal adviseren over verschillende zaken rondom

het  ontwikkelen  van  jouw  zorginnovatie.  Specifieke  vraagstukken,  zoals  de

juridische  aspecten  van  het  oprichten  van  een  start-up,  zullen  worden

besproken tijdens de Masterclass.  Om jouw idee goed te  kunnen verkopen

tijdens de Challenge, bieden we daarnaast een pitch training aan. Tijdens deze

training zal je jouw pitch optimaliseren samen met een professional. Dan rest er

nog maar één ding: het publiek en de partners tijdens de Challenge overtuigen

van de waarde van jouw zorginnovatie.  Wie weet  loop je  die  dag weg met

financiële en structurele hulpmiddelen en, niet onbelangrijk, naamsbekendheid.

In de zomer zal er een alumni & partner borrel worden georganiseerd, om terug

te blikken op het SHC traject en met elkaar de vorderingen van jullie start-ups

te bespreken.

Blijf nu al op de hoogte van het SHC traject door je hier voor in te schrijven.

De officiële opening van het SHC traject vindt plaats tijdens de Kick-Off op 17

februari.

Mobile Doctors: Blog over SHC finalisten

Lees hier over de ervaringen van SHC finalisten Mount en DiagnOSAS.



Workshop "De Geneeskunde Student"

Wilbert  en  Simone  hebben  tijdens  een  evenement  van  De

Geneeskundestudent  een  workshop  verzorgd  over  ondernemen  in  de

gezondheidszorg. Dit gebeurde in samenwerking met WindTales, de winnaar

van de SHC 2014. Een groot succes was het! Hopelijk hebben we veel jonge

dokters geïnspireerd om te gaan ondernemen in de zorg.

Tot slot..

Wil je betrokken raken bij de SHC?

Neem contact op via info@sustainablehealthcarechallenge.nl.
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