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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) 

TEAMDYNAMICA & INTERPROFESSIONEEL 
SAMENWERKEN 
Werken in teams vereist vaardigheden waar je 
meestal niet in getraind bent. Met deze 
workshop maak je 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. 
Door: 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 van 
samenwerkingspartners 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 samenwerkingen. 
Door: Dick-Jan Zijda, Mede-oprichter en 
programmamanager Delft EHealth Academy 

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 verN!EUWert 
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. Word verN!EUWert. 
Door: Joyce van der Niet, Kwartiermaker bij de 
Rotterdamse Zorg 

AFSLUITINGSCEREMONIE 
Wat kun je met de kennis van de Summerschool 
doen? Word jij de Vern!euwert 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: Organisatieteam 
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Tijdstip Programma Titel Spreker 

08:30 Inloop 3de verdieping  

09:00 Introductie Samenwerken en topsport Patrick van Luijk - 
Biocheck 

09:20 Interactieve sessie Team Dynamica en 
interprofessioneel samenwerken 

Monique Ultee - 
VerbeterTalent 

10:50 Workshop Organiseren voor experimenten Kristel van Houwelingen 
en Wilma Stammes - 
Conforte 

11:20 Pauze 5de verdieping 
 

11:50 Workshop Consortia vormen aan de hand 
van voorbeeld valpreventie 

Dick-Jan Zijda - DeHa 

12:30 Lunch 3de verdieping  

13:00 Workshop Samenwerkingsvormen Tanja Swinkels -
Zorgimpuls 

13:30 Wat ga jij doen 
maandag? 

Word verN!EUWert Joyce van der Niet – De 
Rotterdamse Zorg 

14:30  Afsluiting met borrel  

Programma onder voorbehoud 


