Dinsdag 4 oktober 2022
17.30 – 20.30 uur

UITNODIGING
netwerkbijeenkomst
Willem Twee Poppodium (In Willem II Fabriek)
Boschveldweg 100, 5211 VD ’s-Hertogenbosch

Thema: Innovatie adoptie
Deze avond wordt de presentatie
verzorgd door Caroline Frencken
(junior projectleider) en Chantal
van Spaendonck (directeur) van
Care Innovation Center West-Brabant. Vanuit diverse invalshoeken hebben zij zeer ruime ervaring met innovaties en de
adoptie daarvan in bestaande organisaties en structuren.

Naast het delen van actuele voorbeelden bij het opstarten en
opschalen van innovaties, nemen Caroline en Chantal de
deelnemers mee in enkele waardevolle modellen die als onderlegger kunnen dienen bij het vormen van de juiste innovatie
aanpak. De voornaamste vragen die beantwoord worden zijn:
• Hoe werk je effectief samen tussen bedrijven en zorg?
• Hoe ga je naar opschaling en implementatie?

Tijdens deze interactieve sessie delen zij de laatste inzichten
(‘lessons learned’) over hoe bedrijven en instellingen het beste
kunnen samenwerken om daarmee innovaties succesvol en
duurzaam te implementeren. Kenmerkend voor hun manier van
werken is de pragmatische aanpak: ‘gewoon doen’! Maar dan
wel altijd vanuit een gedegen strategische visie.

Deze meeting is zeer interessant voor zowel de innovatiemanagers
van instellingen als voor bedrijven en ondernemers die (nog)
meer willen bijdragen aan het verbeteren van de zorg- en
welzijnssector. De eerder aangekondigde bijdrage van VieDome
schuiven we door omstandigheden mogelijk naar een later
moment op onze eventkalender.

Programma
17.30 uur Inloop en ontvangst
18.00 uur Welkom door Roger Stouthart, voorzitter Health2Business
18.05 uur Presentatie door Caroline Frencken en Chantal van Spaendonck
Aansluitend gelegenheid voor vragen/discussie
19.15 uur Netwerken onder het genot van een hapje en een drankje/walking dinner
20.30 uur Afsluiting van de avond

Inschrijving
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich inschrijven via het formulier op onze website www.health2business.nl of
door een e-mail te sturen aan info@health2business.nl, waarna u een bevestiging ontvangt. Mocht u zelf verhinderd zijn, voelt u zich
dan vrij om een collega aan te melden. Ook juichen we het toe als u een introducee meeneemt voor wie de lezing en het netwerk
interessant kan zijn.
We verheugen ons u allen weer te ontmoeten op 4 oktober!
Met vriendelijke groet,
Roger Stouthart
Voorzitter Health2Business
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