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Are you futureproof?

THEMA 2021: A
 RE YOU FUTUREPROOF?
Zijn we toekomstbestendig? Hebben we met andere

heeft geleid tot een hoog ziekteverzuim. De prangende

woorden methoden ontwikkeld om de effecten van

vraag voor alle zorgmanagers is dan ook: hoe houden

schokken en stress van onverwachte gebeurtenissen tot

we onze medewerkers, onszelf en onze organisatie vitaal

een minimum te beperken? Zijn we als zorgaanbieder

in tijden van disruptie?

in staat om te anticiperen op toekomstige pandemieën?
Belangrijke vragen die – nu het virus onder controle lijkt
– beantwoord moeten worden. Tijdens de Studio Health
& Care Day 2021 verkennen we de lessons learned van

Nico Dijkshoorn

scenario’s voorspelden. We moeten op zoek gaan naar
methoden om zorgorganisaties en hun medewerkers

de Covid-19 crisis voor zorgorganisaties in care en cure.

op onverwachte schokken in het zorgsysteem voor te

Ingrijpend en aangrijpend: zo kunnen we de impact

onze lessen delen.

van de pandemie op de zorg wel formuleren. Covid-19
Charles Groenhuijsen

De impact is groter en heftiger geweest dan alle nood

heeft diepe sporen nagelaten: niet alleen bij families die
hun dierbaren verloren, ook bij leidinggevende teams
in zorgorganisaties die uiterst moeilijke beslissingen

bereiden. Om van onze ervaringen te leren moeten we

Hoe gaan we om met een acute massale zorgvraag?
Hoe zorgen we ervoor dat dit niet ten koste gaat van
de overige zorg? Hoe houden we onze medewerkers

hebben moeten nemen.

weerbaar en fit? Moeten we alle richtlijnen opvolgen,
of hebben we onze eigen verantwoordelijkheden en
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Op de werkvloer heeft de pandemie diepe emotionele

afwegingen? Hoe worden we robuust en anti-fragiel?

indruk gemaakt. Van medewerkers in care en cure werd

Hoe zorgen we ervoor dat we futureproof zijn?

In navolging op het succes van de Health & Care Day

08:00 – 09:00

Ontbijt – ontvangst

bijna het onmogelijke gevraagd. De langdurige spanning

presenteert Zorgnetwerk Nederland sinds 2020 onder

09:15

– 10:45

Studio Health & Care – Live talkshow

de naam ‘Studio Health & Care’ een nieuw concept

10:45

– 11:15

Powerbreak

passend bij de huidige tijd en bijbehorend sentiment.

11:30 – 13:00

Een live talkshow. Verwacht een interactief en gevarieerd
programma rondom de actualiteit, met een bonte

Studio Health & Care – Zorgnetwerk
College Tour & Keynote spreker

13:00

Lunch (on the go)

line-up van bekende en minder bekende gasten van
binnen en buiten de wereld van zorg. De talkshow wordt
gepresenteerd door Charles Groenhuijsen en bestaat
uit het laatste nieuws, diepte interviews, opmerkelijke
fragmenten, live optredens en uiteraard een afsluitende
bijdrage door Nico Dijkshoorn.
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*Wat betreft onze bijeenkomsten volgen wij de richtlijnen van het RIVM.
De gezondheid en veiligheid van onze deelnemers staat te allen tijde
voorop. Mocht Studio Health & Care niet fysiek mogen plaatsvinden, of met
minder mensen, dan passen wij het format aan en voorzien wij in meerdere
locaties en/of een online live-uitzending van Studio Health & Care.

KEYNOTES

LESSONS LEARNED

INTERACTIE
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SPREKERS & TAFELGASTEN
Studio Health & Care 2021

COLLEGE TOUR GAST

TAFELGAST

KEYNOTE SPEAKER

TAFELGAST

TALKSHOW HOST

TAFELGAST

DIEDERIK GOMMERS

MACHTELD HUBER

JEROEN SMIT

CONNY HELDER

CHARLES GROENHUIJSEN

TINEKE ABMA

Lid van het OMT en Voorzitter van
de Nederlandse Vereniging voor
Intensive Care

Arts, onderzoeker en optichter van
Institute for Positive Health

Onderzoeksjournalist en auteur

CEO tanteLouise, bestuurslid van
ActiZ

Schrijver, spreker, dagvoorzitter,
TV-presentator

Directeur-Bestuurder van Leyden
Academy on Vitality and Ageing

COLLEGE TOUR HOST

TAFELGAST

TAFELGAST

TAFELGAST
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TAFELGAST

Are you
futureproof?

4

AD VAN NIEUWPOORT

KIM SPINDER

JOHN TAKS

MONIQUE HERTOGS

Predikant en schrijver

Eigenaar Innovatiebureau Avanteers,
auteur ‘Het Kleine Innovatieboek’ &
‘We Quit Mail’

Voorzitter Raad van Bestuur
Diakonessenhuis

Bestuurder Savant Zorg

VOOR HET ACTUELE PROGRAMMA
KIJK OP STUDIOHEALTHCARE.NL

NICO DIJKSHOORN

Columnist, dichter, schrijver en
muzikant
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DOELGROEP
De deelnemers aan Studio Health & Care kenmerken
zich door een verlangen naar innovatie. Ze geloven in de
waarde van gastvrijheid, zijn ondernemend en zoeken
met collega’s intensief naar nieuwe kansen om hun
product- en dienstverlening te optimaliseren.

Studio Health & Care is het inspiratieen ontmoetingsplatform voor
ambitieuze beslissers en beïnvloeders
uit de care en cure sector, die het
verschil (willen) maken voor de zorg
van morgen.

Samen

Care:
• Bestuurders
• Directeuren Zorg
• Directeuren
Bedrijfsvoering
• Facilitaire directie
• Regio- en
locatiemanagers
• Leden van het MT
(Finance, HR, Facilitair)

ADVIESRADEN

Cure:
• Facilitaire directie
• Unit managers
• Leden van het
MT (Finance, HR,
Facilitair)

Studio Health & Care wordt actief ondersteund door de
adviesraad van Zorgnetwerk Nederland. Het Zorgnetwerk
is een inspiratie- en ontmoetingsplatform voor ambitieuze
beslissers en bestuurders uit de care en cure sector.
De adviesraad vormt een afspiegeling van beslissers en
koplopers van ziekenhuizen en zorgorganisaties binnen
het netwerk.

Cor-Jan van der Wal
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Hein Ultterhaegen
St. Antionius Ziekenhuis

Marion Doets
Spaarne Gasthuis

Coby Traas
Zorggroep Ter Weel

Henri Plagge
Zorggroep Adelante

Juliette van Eerd
GGz Breburg

Jetze-Jan Dijkstra
Haaglanden Medisch
Centrum

Edith Arendsen
Erasmus MC

Peter Elders
Tergooi

Kees Deelder
Florein Zorg BV

Léon Savelkoul
Vitalis WoonZorg Groep

Lia de Jong
Topaz

Jan-Willem Berends
Sint Maartenskliniek
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De leden van de adviesraad
bewaken de kwaliteit van Studio
Health & Care en denken mee
over een zo relevant mogelijk
programma.

Thijs Houtappels
Zonnehuisgroep Amstelland
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ZES REDENEN WAAROM

ACHT JAAR HEALTH & CARE DAY

Dit zijn zes redenen waarom jij je voor Studio Health & Care moet aanmelden:

1
2
3
4
5
6
8

Studio Health & Care brengt de wereld van buiten naar binnen
in één ochtend.

Hét moment om collega beslissers uit de branche te spreken

2013

en van elkaar te leren.

2015

Anders, slimmer, beter

2014
Hoe ondernemend is de grootste
economische sector?

2016

2017

2018

De essentie

Empowerment

Samen voor de zorg van de toekomst

Shift Happens!

De zorg van de toekomst is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
We geven samen betekenis aan de zorg van morgen.

Studio Health & Care komt voort uit de Health & Care Day waar de vorige zeven
edities gemiddeld door de bezoekers met een 8,3 of hoger werden beoordeeld.

STUDIO
HEALTH
& CARE

Leer en laat je inspireren door de verschillende sprekers en tafelgasten.

2021

Studio Health & Care is het kennisevenement voor iedereen
die aan het roer wil staan van verandering in de zorg.

2019

2020

2021

A healthy future

Veerkracht

Are you futureproof?
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BEST BEOORDEELDE SPREKERS
HEALTH & CARE DAY

OVER ZORGNETWERK NEDERLAND

Sinds 2013
ZORGNETWERK NEDERLAND
Waar morgen vandaag begint!
Zorgnetwerk richt zich op iedereen die aan het roer
wil staan van verandering in de zorg. Wij bieden
een veilige en inspirerende omgeving waar iedereen
Cathy van Beek

Daniëlle Braun

Eric van ’t Zelfde

Gerard van
Grinsven

Greet Prins

Jan Rotmans

zichzelf kan zijn, waar op niveau gespard kan worden
en waar we met plezier delen en verbeteren.
We zijn een netwerk voor ambitieuze beslissers
en bestuurders uit de Nederlandse zorg, die het
verschil willen maken voor de zorg van morgen.
Vanuit persoonlijke drive, moreel besef en gesteund
door een heldere visie op de maatschappelijke

LIVE BIJEENKOMSTEN
– Lentewandeling

19 mei 2021

– Symposium

5 oktober 2021

– Studio Health & Care

6 oktober 2021

– Innovation Tour
– Breakfastmeeting

3 november 2021
18 november 2021

verantwoordelijkheid van hun organisatie.

ONLINE UITZENDINGEN
Leo Bormans

Lucien Engelen

Machteld Huber

Marc Herremans

Mathieu
Weggeman

Peter van Uhm

ZNN Live 1 – Netwerkzorg
ZNN Live 2 – Preventie & Gezondheid
ZNN Live 3 – Goed werkgeverschap
ZNN Live 4 – Logistiek & Services

a
1 5 ja

r

26 januari 2021
22 april 2021
15 juli 2021
16 september 2021

ONS NETWERK
Inspireren, anders leren kijken, persoonlijke ontwikkeling

Prinses Laurentien Rik Vera

Robert Graham

Ruud Koornstra

Thomas Rau

Wouter Torfs

en netwerken; dat is de kracht van Zorgnetwerk Nederland.
Onze bijeenkomsten zetten je aan het denken en inspireren
tot actie.
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Locatie:
Beatrix Theater, Utrecht
Datum
6 oktober 2021
Timings
08:00 – 13:00 uur
Aanmelden
Studio Health & Care maakt onderdeel uit van het
jaarprogramma van Zorgnetwerk Nederland en deelname
is inbegrepen in het lidmaatschap (persoonsgebonden)
Deelname aan Studio Health & Care 2021 kan op
persoonlijke uitnodiging van één van de partners of
middels het reserveren van een regulier entreeticket
à €425,- p.p. via studiohealthcare.nl.

Contact
Zorgnetwerk Nederland
J.W. Frisokazerne
Nieuwe Kazernelaan 2-D42
6711 JC Ede
info@netwerkzorg.nl
studiohealthcare.nl | netwerkzorg.nl
+31 (0)318 493 136

PARTNERS

