
Nieuwsbrief van 11 mei 2015 MEDexperience

 
                           

5 juni 2015, Hogeschool Rotterdam van 10.30 uur tot 18.00 uur
 

MEDexperience, een uniek, belevingsgericht congres waar jij als zorgprofessional
op een inspirerende en krachtige wijze  teruggaat naar de kern van waarom je doet
wat je doet. 
 
Weet jij waarom je doet wat je doet in jouw werk als zorgprofessional? Denk
je weleens na of de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt, nog steeds de juiste
zijn? En of je nog steeds kan doen waar jouw zorghart ligt?
 
MEDexperience is hét inspiratiedok voor jou, door én voor zorgprofessionals. Vele
topsprekers zoals Loek Winter en Fedde Scheele nemen je mee in hun verhalen
over zorg en inspiratie. Van passie tot inhoud, van innovatie tot opleiding: een
diversiteit aan onderwerpen passeren op een snelle en dynamische wijze de revue.
Wat je naar huis meeneemt, bepaal je zelf. Hoe je jezelf laat raken eveneens
  



Borstkankerkliniek;
Peter Vader, Mensenraker en ex-CliniClown;
Annette Mul, Ondernemer en oprichter van Stichting Ubuntu Nederland;
Maleene de Ridder, Coach/facilitator/consultant, auteur ‘Ambitie met een grote ‘M’;
Ard Horst, Patiënt en Manager in de zorg;
Afke van Veen, Kerndocent Hoge School Rotterdam, Arbeids- en
Organisatiepsycholoog;
Eefje Ernst, Sociaal Ontwerper Waag Society;
Fedde Scheele, Gynaecoloog en Hoogleraar 'Health Systems Innovation and
Education';
Irene Slootweg, Senior onderzoeker Professional Performance in de groep van
Professor Kiki Lombarts AMC.
 
Voor wie:
Zorgprofessionals in Care en Cure: verplegend/verzorgend personeel, artsen,
medisch specialisten, huisartsen, managers in de zorg en bestuurders.

MEDexperience steunt met een deel van de opbrengst twee goede doelen die het
hart van de zorg raken: De CliniClowns en Stichting Ubuntu Nederland!

Schrijf je snel in want vol = vol. En als je je tegelijk met twee collega’s inschrijft
dan mag er een vierde collega kosteloos deelnemen!

Locatie:
Hogeschool Rotterdam, Kralingse Zoom 91, 3063 ND Rotterdam.
 
Deelnamekosten:

 225,= exclusief BTW, inclusief lunch en inspiratieborrel.
Dit congres is geaccrediteerd met 5 punten (ABAN).
 
Meer informatie en inschrijven via www.medexperience.nl

Tobias Asserlaan 7  |  2662 SB Bergschenhoek 
T 010 - 846 64 04  |  www.medexperience.nl
 

Volg ons ook op social media!

 

MEDtalks:
Loek Winter, Zorgondernemer en executive lecturer Healthcare Entrepreneurship
aan de Nyenrode Business Universiteit;
Jan van Bodegom, Chirurg en oprichter/directeur Alexander Monro

http://www.medexperience.nl/
http://www.medexperience.nl/
https://twitter.com/1emedexperience

