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Save the date!!
 
14 april 2016, Hogeschool Rotterdam van 10.30 uur tot 18.30 uur:
MEDexperience; hét inspiratiedok voor zorgprofessionals.
‘I have a dream .’
 
MEDexperience is een belevingsgerichte bijeenkomst waar u als zorgprofessional op
een inspirerende en krachtige wijze teruggaat naar de kern van waarom u doet wat u
doet.
 
Laat u inspireren!
Weet u waarom u doet wat u doet in uw werk als zorgprofessional? Denkt u weleens
na of de keuzes die u in het verleden hebt gemaakt, nog steeds de juiste zijn? En of
u nog steeds kunt doen waar uw zorghart ligt?
De MEDexperience is het inspiratiedok voor u - door en voor zorgprofessionals. Hier
kunt u geïnspireerd raken, gemotiveerd worden, reparatiewerkzaamheden
verrichten, geraakt worden, even stilstaan om daarna uw koers weer te hervatten en
uw kompas te herijken.
 
Op de MEDexperience nemen inspirerende sprekers u op verschillende wijze mee in
hun verhalen, belevingen en methodes. In gezamenlijke experience-sessies van 15

http://us11.campaign-archive2.com/?u=69f6cccbba7ddc35a0b9540a5&id=e30ccdb150&e=d76912eece


minuten luistert u naar de MEDspreker en beslist u of u geïnspireerd of zelfs geraakt
wordt. U staat tenslotte aan het roer van uw eigen keuzes en kiest uw eigen koers.
 
Voor wie:
Zorgprofessionals in Care en Cure: verplegend-verzorgend personeel, artsen,
medisch specialisten, huisartsen, managers in de zorg, bestuurders.
 
De tweede editie!
Indien u wilt weten hoe de eerste is geweest, kijk op www.MEDexperience.nl
Het thema van 14 april 2016 is: ‘I have a dream….’
 
Ook in 2016 steunt MEDexperience een goed doel, een die het hart van de zorg
raakt. Dit jaar: Ronald McDonald Kinderfonds, van het Sophia
kinderziekenhuis. Zodat ook deze zieke kinderen kunnen blijven dromen met
familie en vriendjes…
 
Droomt u mee? Inschrijven kan al via de website; www.medexperience.nl
Accreditatie via ABAN wordt aangevraagd.

Graag tot ziens,
 
Initiatiefnemers MEDexperience
Moniek de Boer en Tatiana van Rijswijk-Koot

Tobias Asserlaan 7  |  2662 SB Bergschenhoek 
T 010 - 846 64 04  |  www.medexperience.nl
 
Deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer ontvangen?
Afmelden of wijzig je voorkeuren
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