Fouding Fathers

WIL JIJ HET VERSCHIL MAKEN?
Werk je aan de Haagse gezondheid en welzijn?
Werk je aan innovatieve vraagstukken? Wil je de
volgende concrete stap zetten naar implementatie
door middel van samenwerking? Pak nu je kans en
schrijf je in! Er zijn maar 50 plekken beschikbaar.

AANMELDEN via www.healthinnovationschool.nl/Haaglanden
Je kan je aanmelden tot 23 februari 2020

INTERACTIEVE SESSIES
In interactieve sessies leer je over
de taal van innovatie, over cultuur
en gedrag, over implementatie,
ondernemerschap, de toekomst
van onze gezondheidszorg en de
rol van technologie.

Deelname bedraagt € 250
Thema: werken aan innovatieve oplossingen voor domein
overstijgende samenwerkingsvraagstukken
Topics die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld
eHealth
Netwerk samenwerking
Digitalisering
Population Health Management
Domein overstijgende samenwerking
De Health Innovation School Haaglanden is een initiatief van

IMPACT NETWERK
Wij geloven in de kracht van
diversiteit en ‘the whole system in
the room’. Zo maak je kennis met
gelijkgestemden uit verschillende
onderdelen van het Haagse
gezondheidssysteem.

ACTUELE PROBLEMEN
In een multidisciplinair team ga
je aan de slag met de
strategieën die je leert tijdens de
training. Zo kun je de geleerde
lessen direct toepassen op een
actuele regionale casus uit de
zorg.

Het doel van de Health Innovation School Haaglanden is het
bevorderen van samenwerking op het gebied van innovatie in de zorg
en welzijn. Deze regionale editie van de Health Innovation School is
voor innovatieve professionals die in regio Haaglanden wonen of
werkzaam zijn. Om regionale samenwerking te stimuleren en te
faciliteren gaan de deelnemers aan de slag met regionale en
wijkgerichte uitdagingen, begeleid door gerenommeerde expert
innovators.

Fouding Fathers

5 inhoudelijke modules

6 OPLEIDINGSDAGEN

4 WERKSESSIES

BLOK 1: 25* en 26 mei 2020

18 juni 2020- 13:00 tot 17:00 uur
24 september 2020- 13:00 tot 17:00 uur

BLOK 2: 7 en 8* september 2020
BLOK 3: 23* en 24 november 2020

15 oktober 2020- 13:00 tot 17:00 uur
5 november 2020- 13:00 tot 17:00 uur

* Incl. avondprogramma

Vragen? Neem contact op via:
healthinnovationschool@transmuralezorg.nl
Of bel Stichting Transmurale Zorg:
070- 700 00 77

Mede mogelijk gemaakt door:

