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 Nieuwsbrief November

14 april 2016, Hogeschool Rotterdam van 10.30 uur tot 18.30 uur:
MEDexperience; hét inspiratiedok voor de zorgprofessional.
 
MEDexperience is een belevingsgerichte bijeenkomst waar je als zorgprofessional
op een inspirerende en krachtige wijze teruggaat naar de kern van waarom je doet
wat je doet.
 
‘I have a dream’ is 14 april het thema
 
MEDexperience is hét inspiratiedok. Daarbij horen natuurlijk inspirerende sprekers
met hun MED-talks. Onze MED-sprekers inspireren en motiveren je in wat je nu
eigenlijk beweegt

Een prachtig programma is in de maak en  de eerste sprekers staan al vast, ze
verheugen zich erop hun verhaal te vertellen op deze dag. Prof. Harry van de Wiel
hoofd Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en
Samenwerking, Wenckebach Instituut UMCG, neemt je mee in het verhaal van zijn
binnenkort te verschijnen boek 'Ik gun iedereen klinisch leiderschap!"
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Inge Borghuis, Raad van Bestuur Amstelring, vertelt graag over de wijze waarop zij
de zorg binnen Amstelring in positieve zin veranderd hebben. Minder regels en meer
zorg. Zelfsturende teams. Patiënten en familie nu eens echt centraal. De Founding
Mothers van MEDexperience Tatiana van Rijswijk en Moniek de Boer nemen je mee
naar de toekomst van Medisch en Persoonlijk Leiderschap.
Zoals je weet verbinden we elk jaar een goed doel aan het congres. Dit jaar...spreekt
Monique de Bree, Ronald McDonaldshuis Sophia kinderziekenhuis. Zij maakt u
deelgenoot van haar droom over een nog betere toekomst voor familie en vrienden
van zieke kinderen.

Om zoveel mogelijk mensen te inspireren en te motiveren en te zorgen dat we elkaar
blijven inspireren zijn we een community gestart op Linkedin. Aansluiten kan; 
www.linkedin.com/company/medexperience
 
Inschrijven 2016
Droomt en inspireert u met ons mee? Inschrijven kan via de website;
 www.medexperience.nl
Accreditatie via ABAN wordt aangevraagd.
Wij houden u op de hoogte !
Heel graag tot ziens 14 april,

Founding Mothers 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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