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 Programma 22 augustus 2019 - Innovatie in de zorg 

WARM WELKOM DOOR KOUDE ROBOTS 
Je wordt door de zorgrobots van Smart Robot 
Solutions welkom geheten en uitgenodigd om 
lekker mee te lunchen en kennis te maken met je 
andere deelnemers. 
 
INTRODUCTIE 
Een flitsende aftrap van de Summerschool door 
Floris Vervat van Jeeves en Jeanette Leete. Leer 
de 100 deelnemers beter kennen tijdens een 
kick-off met onze Mystery guest waarbij je niet 
stil kunt blijven zitten. 
Door: Floris Vervat, Jeanette Leete, Mystery guest 
 
E-HEALTH en INNOVATIE, WAT IS DAT? 
Incrementele en(semi-)radicale innovatie, 
Implementeren, technology push? Wat is dat 
allemaal? Wat is e-health eigenlijk?  Wanneer 
ben je aan het innoveren? Maak kennis met de 
wereld van theorie en praktijk van zorginnovatie. 
Door: Waldemar Hogerwaard, Oprichter Bureau 
Zorginnovatie en Zorginnovatiewinkel 
 
INNOVEREN MET E-HEALTH 
Hoe laat je een zorginstelling meebewegen met 
innovatie, of andersom hoe beweegt innovatie 
met een zorginstelling mee. Hoe versterken 
management en werkvloer elkaar bij innovatie en 
met welke ‘life-hacks’ wordt innoveren een 
plezier? Een sessie met ervaringen en 
antwoorden uit de praktijk. 
Door: Gerwin Vis, Innovatieaanjager bij Aafje  
 
INNOVATIE CARROUSEL 
In 60 minuten maak je kennis met 10 innovaties. 
Op zoek naar de big 5 Nederlandse 
Zorginnovaties aan de hand van een 
laagdrempelig beoordelingssysteem. 
Door: 10 zorginnovators, waaronder CDRL, 
SOMNOX, Wolk, Assistep en vele anderen. 

BEST PRACTICE: LEVEN MET E-HEALTH 
E-health, dat zijn niet alleen handige oplossingen, 
voor sommigen is het een zaak van leven of 
dood. In deze korte interviewsessie een 
ervaringsverhaal hoe het is om met e-health te 
leven.  
Door: Joost Nauta en Jan Willem Faessen 
 
EMPATHY MAPPING 
Waar zit iemand nou op te wachten? Op jouw 
app idee, die nieuwe behandel of werkwijze? 
Kruip in het hoofd van de persoon waarvoor jouw 
innovatie is.  In deze workshop leer je werken 
met de milieuvriendelijke empathy map van de 
summer school. 
Door: begeleidingsteam organisatie 
 
EXPONENTIAL HEALTHCARE 
Je hebt geen marktwerking nodig om 
ondernemend te denken. Leiderschap, visie en 
kennis van innovatie kan en moet op alle niveaus 
volgens Entreprenurse Shawna Butler. Innovatie 
vanaf de werkvloer en praktische voorbeelden 
van e-health toepassingen. 
Door: Shawna Butler, Nurse Economist, 
Singularity University (Engels gesproken) 
 
MET WELKE INNOVATIE GA JE AAN DE SLAG 
Voorbereiding op de huiswerkopdracht. Geen 
lange opdrachten of ingewikkelde toets vragen. 
Deze opdracht maak je onder de douche, tijdens 
het sporten op de fiets naar huis. 
 
SINAASAPPELKIST  
Tijdens de borrel en het diner springen diverse 
mensen op de sinaasappelkist met een kort 
verhaal. Bijvoorbeeld Chris Flim over de Juiste 
Zorg op de Juiste Plek. Ook hoor je de 
toekomstschetsen van diverse bestuurders en is 
er ruimschoots tijd om te netwerken, genieten 
van muziek en een met uitzicht op de Maas. 
 
BLAUWE DONDERDAG 
De mariniers die vroeger in het Havenziekenhuis 
lagen, keken er met smart naar uit. De blauwe 
donderdag, de dag waarop de Indonesische 
rijsttafel op het menu stond. 



 

 

 
 
 

Programma 22 augustus 2019 - Innovatie in de zorg 

Tijdstip Programma Titel Spreker 

12:00 Inloop Partnermarkt  met smart robot 
solutions demo van diverse 
zorgrobots 

Arjan Broek - Albeda 

12:40 Kick off Kick off door een Rotterdamse 
innovator  

Floris Vervat - Jeeves 

12:50 Energizer We gaan van start! Jan Willem Faessen 

13:00 Presentatie Innovatie in Rotterdam Jeanette Leete – 
gemeente Rotterdam 

13:30 Interactieve sessie zorginnovatie, wat is dat? Waldemar Hogerwaard 

13:50 Lezing Innovatie in de praktijk Gerwin Vis - Aafje 

14:20 e-health & innovatie 
carrousel 

Maak kennis met praktische  
innovaties  

diverse innovators 

15:30 Pauze   
 

15:40 Best practise Leven met e-health Joost Nauta 

16:00 Werkgroep Empathy mapping 
 

17:00 Video lezing Exponential healthcare (Engels) Shawna Butler 

18:00 sinaasappelkisten 
sessies 

Uitleg opdracht Waldemar Hogerwaard 

18:10 Lezing Juiste zorg op de juiste plek Chris Flim – Ministerie 
VWS 

18:40 Presentatie Toekomst schetsen van bestuurders  
 

19:10 Opening  Officiële opening door de gemeente 
Rotterdam cluster Stadsontwikkeling 

Ellen Perik 

19:20 

 

Blauwe donderdag: 
Indonesisch buffet 

Met e-health in het wild, maak kennis 
met de innovators 

diverse innovators 

Programma onder voorbehoud 



 

Programma 23 augustus 2019 - Vaardigheden van de 21e eeuw 

INNOVEREN VANUIT BEHOEFTE 
Daar zitten mijn patiënten niet op te wachten. 
Ja, maar… wie betaalt dat? Is dat geen dubbel 
werk? Innoveren vanuit behoefte is de 
makkelijkste manier om dit soort valkuilen te 
vermijden. Apotheker Mark Slager heeft veel 
praktijkervaring met innoveren vanuit behoefte 
opgedaan en laat zien hoe dat leuk en makkelijk 
kan. 
Door: Mark Slager, apotheker en innovator 
 
ORGANISEREN VOOR E-HEALTH 
Als je wilt innoveren op de werkvloer, dan begin 
je met het stellen van de juiste vraag. Harry 
Kotey start de tweede dag van de 
Summerschool met scherpe stellingen om je 
goed te organiseren voor innovatie en e-health. 
Door: Harry Kotey, Manager bij Maasstad 
Academie 
 
INNOVATIEVE VRAAGSTELLING 
Hoe vind je de vraag achter de vraag? Wat is 
Problem reframing? Positieve gezondheid 
toepassen? Aan de hand van casuïstiek, leer je 
vragen te herformuleren.  
Door: Beatrijs Voorneman, senior designer bij 
Reframing Studio 
 
INNOVATION MINDSETS 
Hoe kom je in de juiste stemming om creatief te 
innoveren? Verandering kun je niet plannen. Of 
toch? Met innovation mindsets leer je de juiste 
context te creëren om met innovatie aan de 
slag te gaan. 
Door: Hilde de Wit en Gerjanne van Gink.  
 
BREAK OUT SESSIES 
Tijdens de break out sessies ga naar de sessie 
van jouw voorkeur.  
Dit blok aandacht voor: 
 
GO CREATIVE 
Technologie zelf maken, wat zit er nu eigenlijk 
onder de motorkap van een innovatie? 
Door: Maak-o-theek 

SCRUM VOOR ZORG 
Complexiteit reduceren door een nieuwe 
werkwijze die in de IT sector veelgebruikt 
wordt. 
Door: Waldemar Hogerwaard,  Bureau 
Zorginnovatie 
 
LEAN 6SIGMA 
Werken vanuit data, statistiek als je beste 
vriend bij procesinnovatie. 
Door: Jeroen Huijskens, lean black belt en lean 
trainer bij Huijskens Healthcare Consultancy 
 
PATIËNT REIS 
Processen vernieuwen door in de huid van de 
patiënt te kruipen. 
Door Tanja Swinkels, Zorgimpuls 
 
IMPLEMENTATIE MODELLEN 
Het implementatie model vinden dat jou als 
gegoten past.  
 
VISUEEL COMMUNICEREN 
Geen dikke projectplannen schrijven om jouw 
idee of project te delen en presenteren, maar 
praten vanuit een tekening. Ook als je niet kunt 
tekenen of jezelf niet creatief vindt kan dat met 
de workshop visuele communicatie. 
Door: Hilde de Wit en Gerjanne van Gink 
 
NETWERKEND WERKEN 
In het bedrijfsleven is het niet weg te denken, 
netwerkend werken. De zorg kan niet 
achterblijven, kennisdelen én kennis en 
vaardigheden van anderen benutten om zelf 
sterker te worden. Maar wat moet je dan doen 
om dat te laten slagen? In deze workshop leer 
je de kracht van netwerkend werken. 
Door: Valentine Ockhuijzen en Michel Ossewijer, 
Platform 51 en Ellen-Joan Wessels NCJ 
 
PITCHEN ALS EEN PRO 
In de sessie met grappige voorbeelden leer je 
hoe jouw idee goed promoot. Van het best 
bewaarde geheim naar ‘talk-of-the-town’. Met 
gouden tips om de Word RAATgevert hoofdprijs 
in de wacht te slepen. 



 

 

 

 

 

 

 

Programma 23 augustus 2019 - Vaardigheden van de 21e eeuw 

Tijdstip Programma Titel Spreker 

11:30 Inloop Partnermarkt  met een broodje 
 

12:00 Kick off Introductie met bespreking huiswerk 
gedachtenoefening 

 

12:20 Lezing Innoveren vanuit behoefte: 
pragmatische patientgerichte zorg 

Mark Slager - Orion 
Apotheek 

12:50 Lezing Financieren vanuit behoefte, 
innovatie en geld: wat is de vraag die 
je moet stellen? 

Harry Kotey - Maasstad 
Academie 

13:20 Interactieve sessie Innovatieve vraagstelling Beatrijs Voorneman – 
Reframing studio 

14:20 Pauze   

14:30 Workshop Innovation Mindsets Hilde de Wit 

15:30 Sidetracks  Onderwerp naar keuze: 
 

  Go creative Maak-o-theek 

  Snuffelsessie SCRUM voor zorg  

  Snuffelsessie Lean 6SIGMA  

  Implementatie model tBureau 

  Patiëntreis Zorgimpuls 

16:30 Workshop Visueel communiceren - een tekening 
zegt meer dan een dik rapport 

 

17:30 Interactieve sessie Netwerkend werken Platform51 

18:30 

 

Pitchen als een pro Word jij de RAATgevert? Grappige 
voorbeelden om jouw ideeën te 
pitchen 

Organisatie team 

Programma onder voorbehoud 



 

Programma 5 september 2019 - Digitale vaardigheden & ontwikkelingen 

INNOVATIEHUBS 
Inloop met een kleine markt van innovatielabs 
en innovatiehubs, modelwoningen en meer 
manieren om innovatie zichtbaar te maken 
 
VOORBIJ DE KOLOMMEN 
Van zorg naar gezondheid, dat gaat alleen met 
goede samenwerking en vernieuwende 
werkprocessen, andere financiering en 
bevlogenheid en inzet van mensen. Vanuit Alles 
is Gezondheid wordt sterk ingezet op op een 
gezonder Nederland door samenwerking. Een 
inspirerende aftrap van de dag. 
Door: Karin van Ruiten, Hoofd programma Alles 
is Gezondheid, initiatiefnemer Health Innovation 
School 
 
DESIGN THINKING 
Strategische, cognitieve en praktische 
processen uit de ontwerpwereld die ook heel 
bruikbaar zijn om te innoveren in de zorg. Niet 
alleen bij de ontwikkeling van e-health, maar 
ook om processen te vernieuwen. Ervaren 
Design Thinkers delen hun tips & tricks in de 
Design Thinking parallelsessies, die je aan de 
hand van een oefening zelf uitprobeert.  
Door: Donna Stam, Garage2020  
 
DIGITALE VAARDIGHEDEN HET MEEST 
ONDERSCHATTE PROBLEEM BIJ 
IMPLEMENTATIE 
In deze workshop laat Suzanne Verheijden zien 
waarom digitale vaardigheden zo belangrijk zijn 
om een implementatie van e-health te laten 
slagen. De digitale starter zit misschien wel 
naast je. 
Door: Suzanne Verheijden, Bureau Strakz 
 
PRIVACY & E-HEALTH 
Wat mag er eigenlijk wel? Hoe vaak horen we 
niet dat AVG zo lastig is, dat we iets misschien 
niet mogen vanwege de privacy? Ervaren 
juristen de uitdaging aan om te verkennen wat 
wel kan. Casussen worden vooraf verzameld en 
in een workshop behandeld. Kun je na deze 
sessie Skypen met een patiënt? Toch een mail 
sturen? En gegevens delen zonder zorgen? 
Door: Ploum  

GEZONDHEIDSAPPS SELECTEREN 
Er zijn letterlijk honderdduizenden apps in de 
categorie gezondheid. Hoe selecteer je nu de 
juiste app, voor jezelf of een patiënt? In deze 
sessie gaan in op kwaliteitseisen en 
beoordelingscriteria. 
Door: Pjer Vriens, Policy Consultant eHealth bij 
Gemeente Rotterdam 
 
HULPMIDDELEN SELECTEREN 
Dwaaldetectie, persoonsalarmering, 
leefstijlmonitors. Er zijn tientallen 
mogelijkheden en evenzoveel factoren waar je 
bij de keuze rekening mee moet houden. Hoe 
vind je dan de best passende oplossing? 
Door: Ilse Schoormans en Arjan van der Wijde 
van Thuisleefgids.nl 
 
SENIOREN DIGITAAL VAARDIG 
Wanneer ben je digitaal vaardig? Kunnen 
ouderen mee in de digitale versnelling van 
zorg? Hoe beïnvloed jouw handelen het gebruik 
van digitale zorg. In deze interactieve sessie 
krijg je een spiegel voorgehouden en realiseer 
je je dat er veel meer kan dan je denkt. 
Door: Elle Verhoeven, onderzoeker en 
ondernemer LL Forcare 
 
HUH? HOEZO? 
Heb je je wel eens afgevraagd waarom iets gaat 
zoals het gaat? Waarom kan ik niet ‘live’ in mijn 
medisch dossier kijken? Waarom is kan dat 
sensorbed niet zomaar naar de andere afdeling 
verhuizen? In Huh? Hoezo? stel je hardop de 
vraag en leer je strategieën ontwikkelen om 
‘rare situaties’ aan te pakken. 
Door Johan Reijenga en Gerard van der Star – 
Hogeschool Rotterdam 
 
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE 
De computer die een diagnose stelt. Hoe ver is 
dat nou eigenlijk en gaat dat de dokter 
vervangen op termijn?  
Door: Koen Vermeer, director bij Oogziekenhuis 
 
 



 

 

 

STOPPEN MET E-HEALTHMoet de innovatie nog 
‘the valley of death’ door? Is ‘de kloof van 
Rogers’ nog niet overbrugd? Of is jouw 
innovatie gewoon keihard mislukt? Door schade 
en schande wijs geworden, neemt Klaas Jan 
Bolt je mee in een van de moeilijkste dingen 
van innoveren: op tijd stoppen!  
Door: Klaas Jan Bolt, markt- en 
innovatiedeskundige bij Uzelf.org 

VERANDERNING IN JOUW ORGANISATIE 
Hoe creëer je beweging in jouw organisatie?  
Ter voorbereiding op de huiswerk opdracht krijg 
je een ‘inspiratie shot’ hoe je op een positieve 
manier mensen mee krijgt om te innoveren. 

Programma 5 september 2019 - Digitale vaardigheden & ontwikkelingen 

Tijdstip Programma Titel Spreker 

08:30 Inloop Innovatiehub inloop 
 

09:00 Kick off Over de kolommen heen Karin van Ruiten - Alles 
is Gezondheid 

09:30 interactieve sessie Design Thinking en e-health, 
monnie app een 
praktijkvoorbeeld 

Donna Stam - 
Garage2020 

10:20 Workshop Digitale vaardigheden het meest 
onderschatte probleem bij de 
implementatie van e-health 

Suzanne Verheijden - 
Buro StrakZ 

11:20 Pauze 
  

11:30 Workshop Datasecurity en AVG, wat mag er 
wel? 

Ploum 

13:00 Walking lunch   
 

13:10 Sidetracks Onderwerp naar keuze:  

  Gezondheidsapps selecteren Pjer Vriens - GGD 
appstore 

  Hulpmiddelen selecteren Ilse Schoormans - 
Thuisleefgids 

  Diskwalificatie en digitale 
vaardigheden 

Elle Verhoeven – LL 
forcare 

14:00 Verwondersessie Huh? Hoezo? Johan Reijnga en Gerard 
van der Star – 
Hogeschool Rotterdam 

15:00 Interactieve lezing Kunstmatige intelligentie Koen Vermeer - 
Oogziekenhuis 

16:00 Interactieve sessie Op tijd stoppen met innovatie Klaas Jan Bolt -  
Uzelf.org 

16:20 

 

Huiswerk denkoefening voor thuis: 
verandering in jouw organisatie, 
hoe creëer je de juiste beweging 

 

Programma onder voorbehoud 



 

 

Programma 6 september 2019 
Team Dynamica & interprofessioneel samenwerken 
 

SAMENWERKEN TOPSPORT 
Samenwerken met elkaar? Daarvoor moet je 
elkaar kennen. Krachten en zwaktes kennen. 
Hoe doet een Olympisch atleet dat en hoe zorg 
je ervoor dat je jezelf en een ander niet 
overbelast.  
Door: Patrick van Luijk, Olympisch atleet en e-
health ondernemer (BioCheck) 

TEAM DYNAMICA & INTERPROFESSIONEEL 
SAMENWERKEN 
Werken in teams vereist vaardigheden waar je 
meestal niet in getraind bent. Met deze 
workshop maakt kennis met de principes van 
Belbin. Aan de hand van voorbeelden leer je 
valkuilen herkennen van interprofessioneel 
samenwerken en leer je hoe je knelpunten in de 
samenwerking oplost  
Sessie onder leiding van: Monique Ultee, coach 
en eigenaar VerbeterTalent en Waldemar 
Hogerwaard, Bureau Zorginnovatie 

ORGANISEREN VOOR EXPERIMENTEN 
Waar is er geëxperimenteerd met zorginnovatie 
in Rotterdam? Wat waren de resultaten? En 
waar moet je aan voldoen om zelf een 
experiment voldoende slagingskans te geven? 
In verschillende creatieve werkvormen zoals de 
walking brainstorm vind je antwoorden op deze 
vragen. 
Door: Kristel van Houwelingen en Wilma 
Stammes van Conforte 

CONSORTIA VORMEN 
Om samen successen te boeken, is het 
belangrijk om een sterk consortium te vormen. 
Ook bij het vinden van financiering is een sterk 
consortium een pre. Aan de hand van een 
voorbeeld met valpreventie krijg je inzicht in de 
bevorderende factoren voor het vormen van 
een consortium. 
Door: Dick-Jan Zijda, Mede-oprichter en 
programmamanager DEHA 

SAMENWERKING VORMEN 
Aan de slag met e-health, innoveren, processen 
veranderen, dat gaat vaak niet zonder slag of 
stoot. En met alleen gelijkgestemden in de 
groep loop je de kans belangrijke inzichten te 
missen. In deze workshop onderzoeken we de 
voorwaarden voor samenwerking 
Door: Zorgimpuls 

WORD VERNIEUWERT! 
De Rotterdamse Zorg heeft in navolging van 
Word RAATgevert, de mogelijkheid en 10.000 
euro om vernieuwende ideeën werkelijkheid te 
laten worden. In deze sessie leer je jouw idee 
goed te pitchen. En die vaardigheid zal je vaak 
van pas komen. WordVernieuwert! 
Door: Joyce van der Niet, Kwartiermaker bij de 
Rotterdamse Zorg 

AFSLUITINGSCEREMONIE 
Wat kun je met de kennis van de summer 
school doen? Word jij de Vernieuwert van 
2020? Naast een certificaat van deelname krijg 
je advies mee om meer met e-health en 
zorginnovatie te doen, tijdens de afsluitende 
borrel.  
Door: Organisatie team 

https://derotterdamsezorg.nl/project/word-vernieuwert/


 

 

 

 

Inschrijven: 

Het programma Life Sciences & Health van de gemeente Rotterdam weet dat de nieuwe 

gezondheidseconomie rap vraagt om kennis en innovatie skills bij de beroepsgroep.  

Daarom is er bij de start van de Summerschool een éénmalig bijdrage beschikbaar gesteld om met 

toegespitste scholing te werken aan het vergroten van kennis en innovatie door de ontwikkeling van 

een toegesneden cursusaanbod. 

De gemeente Rotterdam, cluster Stadsontwikkeling, betaalt 50% van de deelnamekosten onder de 

voorwaarde dat het gehele 4-daagse programma doorlopen wordt. 

Totaalprijs voor het 4-daagse programma:   495 euro inclusief BTW per persoon. 

Korting van de gemeente Rotterdam 50%:   270 euro inclusief BTW per persoon. 

Deelnameprijs Summerschool 2019:    225 euro inclusief BTW per persoon 

Inschrijven op: www.rotterdamehealthagenda.nl/rotterdam-ehealth-academy-summerschool/ 

 

 

Programma 6 september 2019 
Team Dynamica & interprofessioneel samenwerken 

Tijdstip Programma Titel Spreker 

09:00 Introductie Samenwerken en topsport Patrick van Luijk -  

09:20 interactieve sessie Team Dynamica en 
interprofessioneel samenwerken 

Monique Ultee - 
VerbeterTalent 

10:50 Workshop Organiseren voor experimenten Kristel van Houwelingen 
en Wil 

11:20 Pauze 
  

11:50 Workshop Consortia vormen  Dick-Jan Zijda - DeHa 

12:40 Workshop Samenwerking vormen Zorgimpuls 

13:20 Wat ga jij doen 
maandag? 

WordtVernieuwert Joyce van der Niet – De 
Rotterdamse Zorg 

Programma onder voorbehoud 

http://www.rotterdamehealthagenda.nl/rotterdam-ehealth-academy-summerschool/

