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WELKOM BIJ DE HEALTH 
BUSINESS WEEK 2022
Beste studenten,

De elfde editie van de Health Business Week van 
21 februari tot 4 maart 2022 gaat bijna van start! 
Met veel enthousiasme hebben wij voor jou twee 
fantastische weken samengesteld waarbij veel 
verschillende sprekers en bedrijven langskomen om 
jou te inspireren! De Health Business Week 2022 
zorgt ervoor dat jij in contact komt met verschillende 
professionals binnen de gezondheidszorg, zowel 
nationaal als internationaal. Door deel te nemen 
aan de HBW 2022 krijg je een unieke mogelijkheid 
om persoonlijke interesses, ambities en skills te 
ontwikkelen en tevens kennis te maken met de 
verschillende carrièremogelijkheden binnen de zorg 
sector. Het thema van de HBW 2022 is ‘Show You(r) 
Care’. Na een turbulente periode binnen de zorg 
is er een stuwmeer ontstaan aan niet-behandelde 
patiënten. Aan de verschillende professionals binnen 
de zorg is het dus de taak om deze zogenaamde 
inhaalzorg de komende tijd weg te werken. Het is 
tijd om de handen ineen te slaan en de zorg weer 
op te schalen! Gedurende de HBW zal dit thema 
voortdurend centraal staan om jou kennis te laten 
maken met de zorg van de toekomst. Het thema zal 
belicht worden door verschillende sprekers tijdens 
de grote opening in Lommerrijk in Rotterdam. 
Tijdens het event is er ook een themamiddag 
gepland waarbij interessante sprekers verschillende 
invalshoeken zullen belichten over het thema: ‘De 
jeugd(gezondheids)zorg’. Nieuwsgierig naar de 
activiteiten tijdens de Health Business Week en 
naar jouw mogelijkheden om bij te dragen aan de 
opschaling van de toekomstige zorg? Lees dan snel 
verder en meld je aan voor de activiteiten! Wij wensen 
jou een inspirerende, leerzame en ook plezierige 
Health Business Week toe.

Namens de gehele HBW 2022 commissie,

Samira Chaïm,

Voorzitter Health Business Week 2022
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WELCOME TO THE HEALTH 
BUSINESS WEEK 2022
Dear students,

The eleventh edition of the Health Business Week 
from 21 February to 4 March 2022 is about to start! 
With great enthusiasm, we have put together two 
fantastic weeks with many different speakers and 
companies to inspire you! The Health Business Week 
2022 ensures you that you will get in touch with 
various professionals within the healthcare sector, 
both nationally and internationally. By participating in 
the HBW 2022 you will get a unique opportunity to 
develop your personal interests, ambitions and skills 
and also to get to know different career opportunities 
within the healthcare sector. The theme of the HBW 
2022 is ‘Show You(r) Care’. After a turbulent period 
in healthcare, the number of untreated patients has 
arisen. Therefore it is the task of various professionals 
to collaborate, so that we can catch up on the care that 
has not been carried out. It is time to work together 
and scale up the healthcare again! During the HBW, 
this will be the central theme to introduce you to 
the care of the future. The theme will be highlighted 
by several speakers during the grand opening in 
Lommerrijk in Rotterdam. During the event, a theme 
activity is also planned in which interesting speakers 
will highlight different angles on the theme: ‘Youth 
(health)care’. Curious about the activities during the 
Health Business Week and about your opportunities 
to contribute to increasing the future care? Then 
read on and sign up for the activities! We wish you an 
inspiring, educational and also an enjoyable Health 
Business Week.

On behalf of the entire HBW 2022 committee,

Samira Chaïm,

Chairman Health Business Week 2022
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09:00 - 10:00

Maandag 21-02 Woensdag 23-02Dinsdag 22-02 Donderdag 24-02
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Novartis Pharma
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SeederDeBoer

Bedrijfspresentatie 

Furore

Bedrijfspresentatie

VZVZ

Bedrijfspresentatie

BdB Zorg
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19:00 - 20:00
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Company 
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   Ziekenhuizen
PwC
Zilveren Kruis
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Hello! Planner
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Informele recruitment

Q-Consult
SiRM
Zilveren Kruis Achmea

Business Case

SiRM

Business Case

Evidera

Netwerkborrel

Key Groep
PwC
Saamborgh
VGZ
Zorginstituut Nederland
Zorgwerk

Business Case

Gupta Strategists

Themamiddag

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
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Raad voor de Kinderbescherming
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Informele recruitment

DHD
P5COM
PinkRoccade Ziekenhuizen
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Tenzinger

Workshop 
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Workshop
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Bedrijfspresentatie

Talent for Care

Bedrijfspresentatie
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Bedrijfspresentatie 
PharmaPartners

Bedrijfspresentatie 

Zorgwerk

Bedrijfspresentatie

Nederlandse 
Zorgautoriteit

Bedrijfspresentatie 

VGZ

Bedrijfspresentatie 

Zorginstituut 
Nederland

Eindfeest

Speedinterviews

Evidera
PharmaPartners
The Beagle Armada
The New Crew
Zorgon

Netwerkborrel

Evidera
Johnson & Johnson
Nederlandse Zorgautoriteit
PharmaPartners
Talent for care
Zorgon
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Opening
Op maandag 21 februari zal de Health Business Week 2022 op 
feestelijke wijze worden geopend met een groots openingsevent. 
De opening* zal dit jaar plaatsvinden op de evenementlocatie 
“Lommerrijk” in Hillegersberg. Tijdens de opening zullen meerdere 
interessante sprekers hun visie loslaten op ons thema van dit jaar, 
‘Show you(r) care’. Tijdens de presentaties van de sprekers is er 
natuurlijk ruimte voor interactie en vragen! Tussen de sprekers door 
is er een pauze waarin hapjes en drankjes geserveerd zullen worden. 
De opening zal gezamenlijk afgesloten worden met een borrel. 
Aansluitend aan de opening zal ook het bedrijvendiner in Lommerrijk 
plaatsvinden. Hier zullen verschillende bedrijven aanschuiven en 
biedt zich de mogelijkheid aan voor geïnteresseerden om deel te 
nemen. 

*Let op, deze activiteit vereist een inschrijving

Inloop   13:00 - 13:30
Sprekers  13:30 - 15:00
Pauze   15:00 - 15:30 
Sprekers  15:30 - 17:00
Borrel   17:00 - 18:00

Diner*   18:00 -  21:30

*Let op, deze activiteit vereist een 
aparte inschrijving ten opzichte 
van de openingsinschrijving

Dagprogramma 21-02-2022

Themamiddag
‘’Problematiek in de jeugd(gezondheids)zorg: hoe pakken we het 
aan?’’

Tijdens de themamiddag zal het onderwerp ‘’Problematiek in de 
jeugd(gezondheids)zorg’’ centraal staan. We horen en zien namelijk 
allemaal de zorgwekkende berichten vanuit de jeugdzorg. Maar 
hoe pakken we dit aan? En voor welke toekomstige uitdagingen 
staan we? 
Deze actualiteiten zullen door verschillende professionals worden 
toegelicht. 

Houd onze sociale media in de gaten voor meer informatie over de 
themamiddag. De sprekers zullen daarop bekend worden gemaakt.
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Zorgdebat
Het zijn uitdagende tijden in de zorg! En niet alleen tijdens de coronapandemie; de vraag naar zorg zal 
de komende jaren alleen maar toenemen, de arbeidsmarkt is krap, de werkdruk hoog en de zorg dreigt 
onbetaalbaar te worden. De zorg staat, in de woorden van Jan Rotmans (hoogleraar Transitiekunde aan de 
EUR), voor een heuse verandering van tijdperk. De beschikbaarheid van voldoende personeel speelt hierin 
een centrale rol. Voor het grote publiek misschien nu pas zichtbaar met de bestaande problematiek rondom 
de IC-capaciteit, maar het speelt al veel langer en niet alleen in de ziekenhuizen. In alle geledingen van de 
zorg komt dit terug, in de GGZ/GHZ, bij de huisartsen, in de ouderen- en jeugdzorg en binnen de VVT-sector 
is beschikbaarheid van personeel hét ‘topic’; nu en de komende jaren. Hoe gaan we zorgen voor voldoende 
personeel om de zorg te kunnen blijven leveren zoals we gewend zijn in Nederland? Hoe gaan we zorgen 
dat we niet alleen personeel krijgen, maar ook behouden? En hoe gaan we zorgen dat we het personeel dat 
we hebben ook goed benutten.  

Tijdens het zorgdebat gaan Bas Bos van Hello! Planner, Gerwin Holland van Saamborgh en Teun Oosterbaan 
van The Beagle Armada (TBA) hierover met elkaar in debat, onder leiding van Rob Boelens, sectorspecialist 
medisch ABN AMRO.  

Bas Bos is oprichter van Hello! Planner. Hello! Planner is onderdeel van de Hello! Planner Groep, 
een samenwerking tussen innovatieve ondernemingen op het gebied van planning & logistiek in 
de zorg. Bas is de afgelopen 1,5 jaar nauw betrokken geweest bij de landelijke COVID coördinatie 
en de problematiek in de ziekenhuizen rondom de IC-capaciteit en de inhaalzorg.  

Gerwin Holland is de oprichter en bestuurder van Saamborgh, een nieuwe zorgaanbieder in de 
ouderenzorg met op dit moment 10 locaties. Gerwin heeft Saamborgh opgericht en gebruikt zijn 
ervaring van buiten de zorg om deze aan te sturen. Personeelstekort is een groot probleem in de 
zorg, maar dit speelt ook in andere sectoren. 

Teun Oosterbaan is directeur en adviseur bij TBA. Daar houdt hij zich op dagelijkse basis bezig 
met bedrijfsvoering bij instellingen in de langdurige zorg. Ook aan de backoffice kant van 
zorginstellingen blijkt beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel een grote opgave.  

Rob Boelens, sectorspecialist medisch ABN AMRO, volgt trends en ontwikkelingen in de 
gezondheidsmarkt. Daarnaast is Rob dagvoorzitter bij zorgdebatten en zorgcongressen en 
begeleidt hij ondernemers in de zorg bij specifieke investeringsvraagstukken. Rob is van mening 
dat intensievere samenwerking en echte innovatie nodig zijn voor de zorgvraagstukken van 
morgen. 
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Activiteiten zonder cv-selectie
Bedrijfspresentatie 

Tijdens een bedrijfspresentatie maak je kennis met 
de dagelijkse gang van zaken, werkzaamheden 
en processen van een bedrijf. Aansluitend op de 
presentatie kunnen bedrijven een onderwerp van 
hun expertise toelichten, waardoor je als student 
informatie krijgt over praktische onderwerpen binnen 
het bedrijfsproces. 

Workshop

Een workshop geeft je de kans om je vaardigheden 
en competenties op een dynamische en interactieve 
manier te verbeteren. Tijdens de workshops ga je 
aan de slag met bestaande opdrachten en projecten 
van opdrachtgevers. Daarnaast maak je ook kennis 
met het bedrijf dat de workshop geeft. Enkele 
voorbeelden van onderwerpen die besproken 
worden tijdens de workshops zijn het beïnvloeden 
van besluitvormingsprocessen, het oplossen van 
foutmeldingen waar een EPD-consultant mee te 
maken krijgt of een LinkedIntraining. De inhoud 
van alle workshops staan beschreven bij de 
bedrijvenpagina’s.

Netwerkborrel

De netwerkborrels bieden je de gelegenheid om 
op een informele manier in contact te komen 
met meerdere bedrijven tegelijk. Grijp de kans om 
over eerder besproken onderwerpen met hen van 
gedachten te wisselen. De HBW-commissie zal 
zorgen voor consumpties gedurende deze borrels. 

Informele recruitment

Leer bedrijven op een informele wijze kennen tijdens 
een informele recruitment activiteit. Tijdens een 
informele recruitment activiteit combineren we een 
borrel met een activiteit. Denk hierbij aan een potje 
jeu de boules, een spelletje pingpong of darten, een 
bierproeverij of een pubquiz. Tijdens deze activiteiten 
word je ingedeeld in groepjes en rouleer je tussen 
verschillende bedrijven. De invulling van de informele 
recruitment activiteiten zal door de HBW-commissie 
verzorgd worden. Ook zal de commissie zorgen voor 
consumpties gedurende deze activiteiten. 

Zorgdebat

Het zorgdebat is een interactieve sessie waarin 
verschillende bedrijven in debat zullen gaan met 
elkaar! Er zal een onderwerp centraal staan gedurende 
de gehele sessie. De bedrijfsvertegenwoordigers 
zullen hierover in discussie gaan met elkaar. Ook is 
er voor studenten de ruimte om vragen te stellen en 
hun visie te delen. 
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Activities without CV-selection
Company presentation 

During a company presentation, you get to know 
the daily activities and processes of a company. 
Following the presentation, companies can explain 
a subject of their expertise, which provides you, as 
a student, with information about practical issues 
within the business process.

Workshop

A workshop gives you the opportunity to improve 
your skills and competencies in a dynamic and 
interactive way. During the workshops, you will work 
on existing assignments and projects of clients. You 
will also get to know the company. Some examples 
of topics that are discussed during the workshops 
are influencing decision making processes, solving 
error messages that an EPF consultant encounters or 
a LinkedIn training. The content of all workshops is 
described on the company pages.

Network drinks

The network drinks give you the opportunity to 
get in touch with several companies at the same 
time in an informal way. Seize the opportunity to 
exchange thoughts with them about previously 
discussed topics. The HBW committee will provide 
consumptions during these drinks.

Informal recruitment

Get to know companies in an informal way during 
an informal recruitment activity. During an informal 
recruitment activity we combine a drink with an 
activity. Think of lawn bowling, a game of ping 
pong or darts, a beer tasting or a pub quiz. During 
these activities, you will be divided into groups and 
rotate between different companies. The informal 
recruitment activities will be organised by the 
HBW committee. The committee will also provide 
consumptions during these activities. 

Healthcare debate 

The healthcare  debate is an interactive session in 
which different companies will debate with each 
other. There will be a central topic during the entire 
session. The company representatives will discuss 
this with each other. There is also room for students 
to ask questions and share their views.
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Activiteiten met cv-selectie
Business case

Tijdens een business case werk je samen met 
medestudenten aan een door een bedrijf 
gepresenteerde casus. Jij als student wordt 
uitgedaagd om een praktijkcasus op te lossen op 
een analytische manier. Zo krijg je een goed beeld 
van wat het inhoudt om te werken voor een bepaald 
bedrijf. Bedrijven krijgen tijdens een business case 
de kans hun organisatie kort te presenteren om in 
contact te komen met potentiële werknemers. Het 
bedrijf dat de business case presenteert selecteert de 
deelnemende studenten op basis van cv-selectie.

Speedinterviews 

Speedinterviews bieden de mogelijkheid tot korte 
een-op-een interviews met bedrijven. Bedrijven en 
studenten kunnen elkaar in korte tijd persoonlijk 
leren kennen. De speedinterviews hebben in principe 
een oriëntatie functie, maar kunnen ook als eerste 
selectieronde gebruikt worden voor de werving 
van stagiaires of starters. Om de kans op potentiële 
matches te vergroten, zal jij als student worden 
geselecteerd door bedrijven op basis van jouw cv. 
De duur van een speed-interview is ongeveer 10 
minuten per student. 

Informele recruitment

Leer bedrijven op een informele wijze kennen 
tijdens een informele recruitment activiteit. Tijdens 
een informele recruitment activiteit combineren 
we een borrel met een activiteit. Denk hierbij aan 
een rondvaart door de Rotterdamse haven onder 
het genot van een drankje. Tijdens deze activiteiten 
word je ingedeeld in groepjes en rouleer je tussen 
verschillende bedrijven. De invulling van de informele 
recruitment activiteiten zal door de HBW-commissie 
verzorgd worden. Ook zal de commissie zorgen 
voor consumpties gedurende deze activiteiten. De 
bedrijven selecteren de deelnemende studenten op 
basis van cv-selectie. 

Bedrijvendiner

Tijdens het bedrijvendiner krijg je als student de 
kans om op informele wijze kennis te maken met 
bedrijven tijdens een driegangendiner. Het diner zal 
plaatsvinden na de opening van de Health Business 
Week op 21 februari. Grijp de kans om met bedrijven 
van gedachten te wisselen over de op de opening 
besproken onderwerpen. Studenten zullen op basis 
van cv-selectie uitgekozen worden om deel te 
nemen aan het bedrijvendiner. 
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Activities with CV-selection
Business case

During a business case, you work together with 
fellow students on a case presented by a company. 
As a student, you are challenged to solve a practical 
case in an analytical manner. This will give you a 
good idea of what it means to work for a certain 
company. During a business case, companies get the 
opportunity to present their organisation in order to 
get in touch with potential employees. The company 
presenting the business case selects the participating 
students on the basis of a CV selection.

Speed interviews 

Speed interviews offer the possibility of short one-
on-one interviews with companies. Companies and 
students can get to know each other personally in a 
short time. The speed interviews have an orientation 
function, but can also be used as a first selection 
round for the recruitment of interns or starters. To 
increase the chance of potential matches, you will 
be selected by companies on the basis of your CV. 
The duration of a speed interview is approximately 10 
minutes per student.

Informal recruitment

Get to know companies in an informal way during 
an informal recruitment activity. During an informal 
recruitment activity we combine a drink with an 
activity. Think of a boat trip through the port of 
Rotterdam while enjoying a drink. During these 
activities, you will be divided into groups and 
rotate between different companies. The informal 
recruitment activities will be organised by the 
HBW committee. The committee will also provide 
consumptions during these activities. The companies 
select the participating students based on their CV.

Company dinner

During the company dinner, students will get the 
opportunity to meet companies in an informal way 
during a three-course dinner. The dinner will take 
place after the opening of the Health Business Week 
on 21 February. Take the opportunity to exchange 
ideas with companies about the topics discussed at 
the opening. Students will be selected on the basis of 
CV selection, to participate in the company dinner.
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AIESEC
AIESEC is a global organization run by students for students, and 
provides internships and volunteering experiences in 127 coun-
tries through our 7000 partner firms and organizations. We enable 
young people to develop their leadership through learning from 
practical experiences in challenging cross-cultural environments. 
AIESEC helps you find the perfect experience that fulfils your needs 
and helps you to arrange the formalities. We have been promo-
ting intercultural exchange since 1948. Since then, we have given 
thousands of young people a unique international experience. The 
experience we have gained during these years translates into the 
high quality of our projects.

Get ready to discover your full potential and go abroad with AIESEC!

Workshop 
23-02-2022, 13.00 - 14:45 uur

AIESEC in Rotterdam provides a 
resume and LinkedIn training to 
help the leaders of tomorrow stand 
out. During this training you will 
learn how to use your resume to 
find your dream job. LinkedIn is of 
major influence in the application 
process. 77% of the recruiters use 
LinkedIn frequently to recruit new 
talents.

What belongs on a LinkedIn page 
and what does not? The do’s and 
don’ts are discussed during this 
training. There is also the oppor-
tunity to get started with your own 
resume.

LinkedIn, together with your resu-
me, is the business card for future 
employers. If you already have a 
LinkedIn page, you can update it 
further during the training based 
on the tips that are provided. In a 
short time you will learn about the 
possibilities of LinkedIn and you will 
discover how to ensure that your 
profile will stand out to recruiters.
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Bedrijfspresentatie 
22-02-2022, 9:00 - 9.45 uur

Business case  ‘Zorgfraude’
22-02-2022 12.00 - 13.45 uur

Bijna dagelijks worden (zorg)verze-
keraars geconfronteerd met frau-
de. Ook worden in de media we-
kelijks artikelen gepubliceerd over 
fraude. Maar wat is dat eigenlijk, 
fraude? En hoe gaan zorgverzeke-
raars hiermee om? Bij deze busi-
nesscase nemen wij jou mee in een 
fraudeonderzoek van een zorg-
verzekeraar. Twee ervaren fraude-
specialisten nemen je mee in een 
waargebeurde casus waarbij jijzelf 
de fraude gaat opsporen en be-
wijzen. Op deze wijze krijg je een 
kijkje in de keuken van een frau-
deafdeling van een zorgverzeke-
raar. Een fraudeonderzoek begint 
bij een melding, het beoordelen 
van de onderzoekswaardigheid en 
het maken van een plan van aan-
pak. Vervolgens worden de juis-
te onderzoek stappen bepaald en 
gevolgd. Tijdens elke fase van het 
onderzoek houden wij rekening 
met de proportionaliteit en subsi-
diariteit. Uiteindelijk beslissen we 
samen of er sprake is van fraude en 
welke maatregelen we dan nemen. 
Lijkt je dit interessant? Meld je dan 
aan.

AP Support
“Een zorg traineeship bij AP Support is stappen maken en (door)
groeien! Onze professionals zijn ambitieus, onze opdrachtgevers 
groots. Wij bieden jou tal van mogelijkheden om je te blijven inspire-
ren en ontwikkelen binnen jouw vakgebied. Dit doen we door mid-
del van vakgerichte opleidingen en uitdagende opdrachten bij zorg-
verzekeraars, -kantoren en -instellingen. Met deze opgedane kennis 
ga je het verschil maken en mooie stappen maken in je loopbaan!

AP Support kenmerkt zich als een betrouwbaar en kwalitatief con-
sultancy- en detacheringbedrijf waar hoogopgeleide en kennis ge-
dreven consultants werkzaam zijn. Wij streven naar een optimale 
samenwerking met onze opdrachtgevers met als doel het verho-
gen van de marktwaarde van onze consultants op de arbeidsmarkt. 
We willen dit bereiken door proactief oplossingen te ontwikkelen en 
te implementeren. Dit doen we in de financiële dienstverlening al 
jaren binnen de branches Zorg, Bank & Hypotheek, Verzekeringen 
en Pensioen. Onze kernwaarden? Passie, lef, talentontwikkeling en 
betrouwbaarheid.”
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Bedrijfspresentatie
23-02-2022, 15.00 - 15.45 uur

Netwerkborrel
23-02-2022, 16.00 - 18:00 uur

BdB Zorg
BdB Zorg ondersteunt organisaties in de zorgsector die dagelijks 
met hart en ziel bezig zijn om Nederland mooier, veiliger, gezonder 
en leefbaarder te maken. Wij begrijpen de dynamiek en uitdagingen 
die de zorgsector zo uniek maakt. Wij schakelen snel, zijn praktisch 
ingesteld en bereiken samen met onze relaties, aantoonbare en 
duurzame effecten.

Binnen de thema’s leiderschap en samenspel, accountmanage-
ment (zorgverkoop), projectmatig werken en kwaliteitsmanage-
ment kijken we vanuit onze expertise, samen met de organisatie, 
wat nodig is om doelstellingen te bereiken. Dit doen wij vanuit de 
rol die nodig is voor succes: adviseur, trainer, coach, procesbegelei-
der, projectleider of interimmer.

Wil jij jouw steentje bijdragen aan de ontwikkeling van diverse zor-
gorganisaties en ben jij op zoek naar een leuke en dynamische baan 
als organisatieontwikkelaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! Schrijf 
je snel in voor onze bedrijfspresentatie en maak verder kennis met 
BdB Zorg.
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Bedrijvendiner
21-02-2022, 18.00 - 21.30 uur

Bedrijfspresentatie
22-02-2022, 10.00 - 10.45 uur

Business Case
22-02-2022, 14.00 - 15.45 uur

Tijdens de businesscase ga je in 
verschillende groepjes aan de slag 
met een groepscasus. Dit vraag-
stuk is opgesteld aan de hand van 
ervaringen van onze consultants, 
realistischer krijg je het dus niet! 
Ieder groepje krijgt de tijd om tot 
een passende uitkomst te komen, 
waarna dit kort gepresenteerd zal 
worden. De groep met de meest 
creatieve/originele uitkomst zal ge-
kozen worden tot winnaar.

Speedinterview
24-02-2022, 13.00 - 15.00 uur

Care Effect
Iedereen die in een ziekenhuis terecht komt verdient de beste zorg. 
Daar heb je gepassioneerde zorgverleners voor nodig. Én een ge-
smeerde organisatie achter de schermen.

Met persoonlijke aandacht helpen wij onze opdrachtgevers met be-
tere registratie van zorg en optimale ICT-processen, zodat de zorg-
verleners zich kunnen focussen op waar zij goed in zijn. Wij werken 
vanuit vier expertises: Zorgadministratie, Zorg ICT, Bedrijfsvoering 
en de Academie. Deze vier zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 
Op welk niveau wij ook binnenkomen, wij kijken altijd naar het gro-
tere geheel. Met als ultiem effect: de beste bedrijfsvoering voor de 
ziekenhuizen in Nederland.

Wij zijn een kleine club met grote denkers. Als een hechte fami-
lie die niets liever doet dan mensen en processen beter maken. 
Met een brede kennis van de zorgmarkt. Van talent tot senior. Er-
varen zonder grijze haren. Dynamisch, ambitieus en energiek. Wij 
zijn hands-on en schakelen snel. Wij werken niet met de ellebogen, 
maar met gezond verstand. We denken altijd een stap vooruit.
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COPPA
COPPA is hét toonaangevende inkoopadviesbureau gespecialiseerd 
in de zorg en overheid. Wij professionaliseren inkoop en implemen-
teren e-procurement tools. Voorbeelden van opdrachten die wij op 
reguliere basis uitvoeren zijn: het contracteren van de juiste leveran-
cier(s), analyseren van spend data en het optimaliseren van purcha-
se-to-pay processen.

Workshop 
23-02-2022, 11.00 - 12:45 uur

Beïnvloeden van besluitvormings-
processen binnen de gezond-
heidszorg. Tijdens deze workshop 
ervaren studenten het proces van 
besluitvorming in een complexe 
en multidisciplinaire omgeving. In 
een zorg setting moeten studenten 
meerdere stakeholders managen 
in een simulatie van een realistisch 
probleem: het selecteren van de 
juiste leverancier. De workshop is 
hands-on, dynamisch en interac-
tief. De deelnemers zullen ervaren 
hoe het is om een consultant te 
zijn in de zorg sector.

ChipSoft
Zorgprofessionals ondersteunen met de beste zorg-ICT. Dat is wat 
wij bij ChipSoft doen. Onze software zorgt ervoor dat iedereen in 
de zorg zich volledig kan richten op zijn belangrijkste taak. Met ge-
bruiksvriendelijke oplossing, HiX en Zorgplatform, ondersteunen we 
zorgprofessionals bij elk denkbaar werkproces in de zorgketen. En 
die oplossingen perfectioneren en vernieuwen we iedere dag.

Een arts die een patiënt met COVID19 monitort op de IC? Die 
gebruikt HiX. Een verpleegkundige die patiëntinformatie inkijkt 
en meetwaarden registreert? HiX. Een capaciteitsmanager die de 
werkdruk voor verpleegkundigen wil verminderen? HiX. Patiënten 
die hun uitslagen willen inzien? HiX. En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. HiX is het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat met 
zorgprofessionals en patiënten meedenkt en tegelijkertijd zorgt 
voor een waterdichte financiële afhandeling van alle patiëntbehan-
delingen. HiX en Zorgplatform ondersteunen de zorg van nu én van 
de toekomst.

Bedrijfspresentatie 
22-02-2022, 11.00 - 11.45 uur

Informele recruitment zonder 
cv-selectie
22-02-2022, 16.00 - 18:00 uur

Speed-interviews 
24-02-2022, 13:00- 15.00 uur



HEALTH BUSINESS WEEK 2022

19

DHD
DHD: van patiëntendata naar ziekenhuisinformatie 
Jullie zullen het tijdens je studie ongetwijfeld behandelen: de Ne-
derlandse ziekenhuiszorg is aan het digitaliseren. Van papieren in-
formatie-uitwisseling naar epd’s, van fysieke patiëntbrieven naar in-
tegrale portalen. 

Wij als DHD dragen daar ons steentje aan bij. Dat doen we als stich-
ting in opdracht van de brancheverenigingen NVZ (algemene zie-
kenhuizen) en NFU (umc’s). En natuurlijk samen met een groot aan-
tal partners in de zorg. 

Binnen DHD ontzorgen we ziekenhuizen vanuit 3 richtingen: 
- Dataverzameling > We ontvangen van alle 74 ziekenhuizen
 medische en financiële patiëntendata. Dit komt samen in   
 de grootste ziekenhuisdatabank van Nederland. 
- Registratiestandaarden > Voor uitwisseling van data
 is het belangrijk dat deze vergelijkbaar zijn. Daarom
 bieden we landelijke standaarden aan voor de vastlegging   
 van patiëntgegevens in het epd. 
- Informatieproducten > De laatste belangrijke stap in de 
 kringloop: leren van de data! Ziekenhuizen doen dat met 
 onze beveiligde digitale tools voor intern gebruik en 
 benchmarking. 

Bedrijfspresentatie 
28-02-2022, 10:00 - 10:45 uur

Informele recruitment zonder cv 
selectie
28-02-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Evidera
Evidera is a global healthcare consultancy (part of PPD, a contract 
research organization [CRO]); Evidera’s EMC (Evidence Synthesis, 
Modeling, Market Access Communications), is a worldwide team of 
~200 individuals with diverse backgrounds and experience levels. In 
EMC we focus on helping pharmaceutical companies achieve the 
best access for their products and over the product’s lifecycle. 

To help staff grow into their role we offer extensive onboarding 
programmes and internal/external trainings. Our career paths, al-
low a choice between scientific and managerial/commercial roles 
to match people’s personalities and long-term ambitions. Our staff 
can choose to work on ground-breaking methodological deve-
lopments and initiatives or focus on the commercial side of the 
business and people management.  We help people refine their 
consulting skills and provide mentors for everyone. We encourage 
initiative, curiosity, and a willingness to learn. If this sounds like the 
right environment for you, come meet us at the Health Business 
Week! 

Company dinner
21-02-2022, 18.00 - 21.30 uur

Company presentation
28-02-2022, 9.00 - 9.45 uur

Business Case
28-02-2022, 11.00 - 12.45 uur

During the business case the indi-
viduals will be assigned with a se-
ries of questions and challenges 
that could arise within different 
types of projects at Evidera. The 
questions will be drawn upon as-
pects that are important for diffe-
rent jobs at Evidera. This will allow 
you to better understand the day-
to-day activities and challenges at 
a global consulting firm like Evide-
ra, and to assess your knowledge 
in dealing with those. Just to make 
it more fun we will pick a winner 
for the day who will receive a small 
prize from us!

Speedinterview
01-03-2022, 11.00 - 13.00 uur

Network drinks
01-03-2022, 16.00 - 18.00 uur

Fincade
Je weet dat je je steentje bij wilt dragen in de zorg, maar weet nog 
niet hoe je dit het beste kan doen. Je wilt ontdekken wat je moge-
lijkheden zijn en wat je daarvoor nodig hebt. Komt dit je bekend 
voor? In dit unieke tweejarig Zorg Traineeship bij Fincade gaan wij 
je helpen.

Dit doen we door continue opleidingen, persoonlijke coaching en 
begeleiding tijdens uitdagende opdrachten bij organisaties in de 
zorgsector. Je leert alles over hoe de financiering van de zorg is ge-
organiseerd, de toepassingen van wet- en regelgeving, alles over de 
DBC-structuren en wat de relatie is tussen zorgverleners en zorg-
verzekeraars.

Via ons Traineeship kan jij je in twee jaar verdiepen in de processen 
van de gezondheidszorg zodat jij weet wat alle veranderingen bete-
kenen voor de financiële huishouding van een bedrijf of organisatie 
in de zorgsector. Maak kennis met ons tijdens de Health Business 
Week.

Bedrijfspresentatie 
23-02-2022, 15.00 - 15.45 uur

Netwerkborrel
23-02-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Furore
Twee alumni aan het woord over het leven na hun studie ‘Master 
Health Care Management’. Welke keuzes en mogelijkheden heb je? 
Waar loop je tegenaan? Wat kan je er mee (bij Furore)? Wat doet 
een junior implementatieconsultant EPD? Hoe ziet hun werkdag er-
uit? Wil je meer weten sluit dan aan bij onze bedrijfspresentatie! Fu-
rore is een specialist. Onze mensen hebben diepgaande kennis van 
het zorg- en wetenschap domein en bieden professionele onder-
steuning. Dit doen wij voor ziekenhuizen en onderzoeksfinanciers. 
Furore is als informatiseringspartner betrokken bij de gehele leven-
scyclus van een informatiesysteem, van definitie tot implementatie 
en support tot vervanging. Veel van onze collega’s komen uit de 
praktijk. Ze spreken de taal van onze klanten. Momenteel bestaat 
Furore uit 90 medewerkers. Interesse wat Furore voor jou kan bete-
kenen? Wij zijn altijd op zoek naar gedreven collega’s met affiniteit 
voor Zorg en ICT en hebben veel ervaring met de begeleiding van 
(afstudeer) stages.

Bedrijvendiner
21-02-2022, 18.00 - 21.30 uur

Bedrijfspresentatie
22-02-2022, 15.00 - 15.45 uur

Workshop
23-02-2022, 9.00 - 10.45 uur

‘Pokeren met meldingen’

Wat doet een EPD consultant?
Twee medewerkers vertellen over 
hun werkzaamheden bij Furore en 
geven je een kijkje in de keuken van 
een EPD consultant.
 
Als EPD consultant kun je te maken 
krijgen met meldingen. Deze mel-
dingen bevatten problemen of wij-
zigingen waar actie op onderno-
men moet worden. Met behulp van 
de scrum-methode kunnen deze 
meldingen gestructureerd aange-
pakt worden. Binnen deze metho-
de is ‘pokeren’ een bekende term. 
In deze workshop gaan we aan de 
slag met dat onderdeel van scrum. 
Hoe pas je dit toe in de praktijk? Een 
moeilijkheid die hierbij komt kijken 
is dat kennis en informatie van de 
meldingen verdeeld ligt over ver-
schillende applicatiebeheerders. Bij 
pokeren wordt deze kennis met el-
kaar gedeeld om zo een goede in-
schatting te kunnen maken van de 
moeilijkheidsgraad van de melding. 
Dit zorgt voor minder verrassingen 
gedurende de projecten en voor 
kennisoverdracht tussen de team-
leden.

Speedinterview
23-02-2022, 13.00 - 15.00 uur

Netwerkborrel
23-02-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Gupta Strategists
Gupta Strategists is een strategisch consultancybedrijf gefocust op 
de gezondheidszorg. We zijn marktleider in onze niche en groeien 
snel.
Elk project is anders
We bedienen een breed spectrum aan klanten in de zorg. Van zie-
kenhuizen tot zorgverzekeraars en van investeerders tot de over-
heid. Elke opdracht is anders: de ene week begeleid je een over-
nametraject, de andere help je een klant met het implementeren 
van een strategie. Je ontwikkelt je skills hierdoor op alle vlakken en 
werkt telkens aan afwisselende opdrachten.
We investeren in jouw ontwikkeling
Bij Gupta ontwikkel je je vanaf dag één in hoog tempo. Je krijgt op 
maat gemaakte trainingsprogramma’s aangeboden die aansluiten 
bij jouw behoeften, maar bent vooral ‘on the job’ aan het leren. Als 
je dit wil biedt Gupta ook de mogelijkheid om je verder te verdiepen 
in onderwerpen die je leuk vindt, bijvoorbeeld door een studie te 
schrijven of een MBA te volgen.

Business Case
28-02-2022, 13.00 - 15.45 uur

Wil jij ervaren hoe het is om als 
strategieconsultant in de zorg te 
werken? Doe mee aan onze case 
en vind uit of een baan bij Gupta 
Strategists iets voor jou is.

In onze case adviseer je een fic-
tieve zorgverzekeraar die verlies 
maakt. Door de beschikbare data te 
analyseren en interviews te houden 
met experts zoek je uit 1) waarom 
deze zorgverzekeraar verlies maakt 
en 2) wat deze zorgverzekeraar 
kan doen om het tij te keren. Aan 
het eind van de case pitch je jullie 
bevindingen aan de directie van de 
zorgverzekeraar.

We verwelkomen gemotiveerde 
studenten vanuit alle studierich-
tingen en kijken ernaar uit om je te 
ontmoeten op de Health Business 
Week.
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Hello! Planner
Hello! Planner biedt als enige volwaardige aanbieder in de zorg op-
leidingen op het gebied van planning & logistiek. Naast opleidingen 
biedt Hello! Planner een uitdagend traineeshipprogramma voor 
YP’s (HBO/WO) die een loopbaan ambiëren als capaciteitsadviseur- 
of manager in de ziekenhuissector. Hello! Planner is onderdeel van 
de Hello! Planner Groep, een samenwerking tussen innovatieve on-
dernemingen op het gebied van planning & logistiek in de zorg. 
Hello! Planner is in 2015 opgericht door Marcel de Jong en Bas 
Bos. Marcel is een van de grondleggers van het hedendaagse health 
capacity & resourcemanagement in de Nederlandse gezondheids-
zorg. Naast oprichter is Marcel een veelgevraagd adviseur door zie-
kenhuizen en kerndocent Zorglogistiek bij de Nederlandse Vereni-
ging Ziekenhuizen (NVZ). Marcel is nauw betrokken geweest bij de 
landelijke COVID-coördinatie in de zorg. Bas is directeur van Hello! 
Planner en een expert met 20 jaar ervaring in Nederland en het bui-
tenland op het gebied van advanced planning & scheduling.

Business Case ‘Boarding Pass Planning Erasmus MC’ 

Er wordt een nieuw ziekenhuis gebouwd met een nieuw dagver-
plegingscentrum. Deze gaat binnen 4 maanden open en heeft 10% 
minder bedden en stoelen. En we weten één ding zeker; de vraag 
naar dagverplegingscapaciteit zal de komende jaren toenemen. 

Van het dagverplegingscentrum maken meer dan 20 verschillende 
specialismes gebruik. Zij plannen decentraal en stemmen hun plan-
ning niet of nauwelijks op elkaar af. Dit leidt in de huidige situatie al 
regelmatig tot problemen in de dagverplegingscapaciteit. En ook in 
de nieuwe situatie zal ieder specialisme decentraal blijven plannen. 
Er is onvoldoende bereidheid om dit te veranderen. 

Toch zijn ze erin geslaagd om met 10% minder capaciteit, 12% te 
groeien in aantal opnames. Slimme planning en logistiek naar ana-
logie van de luchtvaart heeft het Erasmus MC in staat gesteld dit 
resultaat te bereiken.

Bedrijvendiner
21-02-2022, 18.00 - 21.30 uur

Workshop
02-03-2022, 11.00 - 12.45 uur

‘Hoe gaan we de zorg organise-
ren?’

Het zijn uitdagende tijden in de 
zorg. De vraag naar zorg zal de ko-
mende jaren sterk toenemen, de 
arbeidsmarkt is krap, de werkdruk 
hoog en de zorg dreigt onbetaal-
baar te worden. Door de COVID 
pandemie is deze uitdaging ook 
voor iedereen die niet direct be-
trokken is bij de zorg blootgelegd. 
Op de huidige voet doorgaan is 
geen optie. Zonder ingrijpen wordt 
de zorg onbetaalbaar, gaan de 
wachtlijsten oplopen en gaan we 
niet meer de zorg kunnen leve-
ren die we gewend zijn. Maar hoe 
gaan we de zorg van morgen or-
ganiseren? Planning, capaciteits- 
en workforcemanagement speelt 
hierbij een belangrijke rol en is het 
thema voor het komende decen-
nia in de zorg. En tegelijkertijd een 
vakgebied dat nog volop in ontwik-
keling is. In deze workshop staan 
we stil bij het capaciteitsprobleem 
in de zorg, het ontstaan ervan en 
de oplossingen die nodig zijn om 
de zorg voor morgen duurzaam te 
organiseren.

Speedinterviews
02-03-2022, 13.00 - 15.00 uur

Businesscase
03-03-2022, 9.00 - 10.45 uur

Zorgdebat
03-02-2022, 14.00 - 16.00 uur
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Workshop
23-02-2022, 9.00 - 10.45 uur

High Select biedt hét Trainees-
hip binnen de sector Zorg & Wel-
zijn. Wij bieden een snelkookpan 
aan ervaringen om te ontdekken 
op welk gebied jij floreert! Zo kun 
jij ontdekken hoe en waar jij het 
beste waarde toe kunt voegen. In 
twee jaar tijd ga jij bij verschillen-
de Zorg- en Welzijnsorganisaties 
Projecten uitvoeren op manage-
ment- en beleidsniveau. Denk 
hierbij aan Projecten bij o.a. zie-
kenhuizen, jeugdzorg, ouderen-
zorg, GGZ, gehandicaptenzorg en 
gemeentes. Wat voor Projecten? 
Denk aan Projecten op het gebied 
van kwaliteitsmanagement, orga-
nisatieverandering, beleid, imple-
mentatietrajecten, innovatie in de 
zorg / E-Health, procesverbetering 
of advies. 

Jij volgt ons uitgebreide Ontwik-
kelprogramma, bekroond met het 
keurmerk Talentontwikkeling be-
staande uit Trainingsweekenden, 
Inspiratiesessies, Intervisiebijeen-
komsten, intensieve begeleiding 
en coaching, Assessments en ver-
schillende sociale activiteiten. In 
20 jaar heeft High Select een groot 
netwerk opgebouwd, hebben wij 
249 Trainees geplaatst en hebben 
zij 587 Projecten afgerond. 

Zien we jou bij de HBW? Wij heb-
ben er zin in!

Speedinterviews
23-03-2022, 13.00 - 15.00 uur

Netwerkborrel
23-03-2022, 16.00 - 18.00 uur

High Select
High Select maakt gebruik van de Energy Drives® methode om jou 
te ondersteunen om jouw eigen drijfveren te herkennen en te we-
ten hoe deze jouw manier van werken en denken beïnvloeden. Wat 
weerhoudt professionals om te doen wat zij willen doen? Het is 
belangrijk om te weten wat jij wilt. Dezelfde taal spreken stelt pro-
fessionals in staat om hun drijfveren uit te drukken. Dit is van groot 
belang om de performance van het individu, het team en de orga-
nisatie te verbeteren.

Jij bent uitgenodigd voor onze High Select Energy Drives Work-
shop. De workshop duurt één uur en daarin zal je:

Het verband leren tussen gedrag en drijfveren;
In staat zijn om je eigen drijfveren te herkennen en 
hoe deze jouw perceptie van de wereld beïnvloeden.
Tips en tricks krijgen hoe je effectief kan samenwer-
ken in een sterk veranderende omgeving waarbij er 
tegenstrijdige drijfveren lijken te zijn.  

 / 
 /

 /



HEALTH BUSINESS WEEK 2022

25

IGJ
Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede gezond-
heidszorg en jeugdhulp. Zorg die je jezelf en je naasten gunt, in alle 
situaties en in elke fase van het leven. Daarom waken wij over de 
gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale 
markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd handelt vanuit het publie-
ke belang en streeft naar toezicht met effect. Daarom kiezen we in 
ons toezicht voor thema’s en activiteiten die het meest opleveren 
voor mensen die zorg of jeugdhulp nodig hebben. Met als motto: 
duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt deel uit van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en telt ruim 850 
medewerkers. Het toezichtveld is zeer breed en omvat de curatie-
ve zorg, geneesmiddelen, medische technologie en daarnaast de 
jeugdzorg en de maatschappelijke zorg.

Bedrijfspresentatie 
23-02-2022, 12.00 - 12.45 uur

Speedinterviews 
23-02-2022, 13.00 - 15.00 uur

Netwerkborrel 
23-02-2022, 16.00 - 18.00 uur

Johnson & Johnson
At Johnson & Johnson, we believe good health is the foundation 
of vibrant lives, thriving communities and forward progress. That’s 
why for more than 130 years, we have aimed to keep people well 
at every age and every stage of life. Today, as the world’s largest 
and most broadly based healthcare company, we are committed to 
using our reach and size for good. We strive to improve access and 
affordability, create healthier communities, and put a healthy mind, 
body and environment within reach of everyone, everywhere.

Every day, our more than 130,000 employees across the world are 
blending heart, science and ingenuity to profoundly change the tra-
jectory of health for humanity.

Bedrijfspresentatie 
01-03-2022, 11.00 - 11.45 uur

Netwerkborrel 
01-03-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Key Groep
Wij zijn een management consultancy bureau voor de zorg. We hel-
pen al 21 jaar zorginstellingen en gemeenten met het oplossen van 
managementvraagstukken. De focus op de zorgsector is altijd een 
bewuste keuze geweest. De zorg raakt ons allemaal en is van groot 
maatschappelijk belang. Al onze consultants zijn zeer betrokken en 
hebben ook bewust de keuze gemaakt hun expertise hiervoor in te 
zetten. Bovendien voelen wij ons na al die jaren onderdeel van het 
‘werkveld’ en nemen we alle opgedane ervaringen mee naar onze 
opdrachtgevers.

Onze maatschappelijke betrokkenheid en onze drijfveren om speci-
fiek bij te dragen aan waardevolle zorg vind je terug in ons enthou-
siasme en vasthoudendheid.

Als Key Group nemen we, afhankelijk van de opdracht, verschillende 
rollen aan. We gaan aan de slag als (data)analisten, onderzoekers, 
strategisch adviseurs, projectleiders, programmamanagers, proces-
begeleiders, fusiebegeleiders, auditors, en innovatie aanjagers.
En altijd in teamverband. Hiermee garanderen we maximale waarde 
en continuïteit. 

Bedrijfspresentatie 
03-03-2022, 12.00 - 12.45 uur

Netwerkborrel 
03-03-2022, 16.00 - 18.00 uur
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KPMG
KPMG Health is een ambitieus team binnen de Global Strategy 
Group. Onze adviseurs werken aan uitdagende en uiteenlopende 
opdrachten binnen de zorgsector. Dagelijks begeleiden wij (interna-
tionale) klanten bij strategische vraagstukken, het (meten en) verbe-
teren van de prestaties en het beheersbaar maken van (financiële) 
risico’s. 

Met elke opdracht streven wij ernaar om impact te maken in de 
zorg. Thema’s waar wij aan werken zijn het toekomstbestendig ma-
ken van het zorglandschap in binnen- en buitenland, het verbeteren 
van de kwaliteit van zorg voor patiënt, bijdragen aan innovatie en 
digitalisering en het bevorderen van de betaalbaarheid van zorg. 

Onze klanten bestaan uit zorgaanbieders (zowel care als cure), 
overheidsinstellingen, farmaceutische bedrijven, Med-Techs en 
zorgverzekeraars uit het binnen- én buitenland. We werken met 
verschillende betrokken partijen (met vaak tegengestelde belangen) 
aan multidisciplinaire opdrachten. Samen zetten wij ons in voor het 
transformeren van het zorglandschap. 

Workshop 
24-02-2022, 9.00 - 10.45 uur

‘KPMG Health’ 

Maak kennis met KPMG Health 
aan de hand van een interactieve 
case-workshop. De workshop be-
staat uit een introductie van KPMG 
Health, een case en afsluitende 
pitches. Jullie gaan onder begelei-
ding van onze consultants aan de 
slag met een vraagstuk die wij het 
afgelopen jaar hebben uitgevoerd 
voor een van onze klanten. Zo krij-
gen jullie een goed beeld van wat 
een strategie consultant dagelijks 
doet én hoe je een case aanpakt. 
Tijdens de workshop doorlopen 
we de verschillende onderdelen 
van een strategie-vraagstuk. We 
gaan aan de slag met de vraagstel-
ling, de analyse en mogelijke op-
lossingsrichtingen. De case wordt 
afgesloten met pitches vanuit de 
verschillende groepjes. Daarnaast 
is er ruimte voor vragen. 

Speedinterviews 
24-02-2022, 13.00 - 15.00 uur

Netwerkborrel 
24-02-2022, 15.00 - 17.00 uur
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Mediq
Zorg voor mensen is wat ons verbindt, als hulpmiddelenzorgbedrijf 
met activiteiten in 13 Europese landen. Doordachte hulpmiddelen-
zorg en advies met verstand van zaken. Met ongeveer 3000 mede-
werkers zetten we ons dagelijks in voor patiënten, zorginstellingen 
en zorgprofessionals. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijk-
heden om het leven en werk voor patiënten en zorgprofessionals 
gemakkelijker en prettiger te maken. We willen mensen zo goed 
mogelijk helpen om te gaan met een chronische aandoening of 
ernstige ziekte. Thuis, in een zorginstelling en in het ziekenhuis. 
We hebben een uitgebreid maar afgewogen productassortiment, 
met daarachter een hypermodern logistiek centrum in Bleiswijk. 
Het hoofdkantoor van Mediq Nederland bevindt zich in Utrecht, 
en daar werken circa 500 medewerkers in uiteenlopende discipli-
nes: e-Business, IT, Finance, Customer Care, Marketing, Category 
Management etc. Mediq kent een informele cultuur, en onze me-
dewerkers worden gedreven door drie kenwaarden: caring heart, 
customer drive en champion spirit.

Bedrijfspresentatie 
23-02-2022, 11.00 - 11.45 uur

Speedinterviews 
23-02-2022, 13.00 - 15.00 uur

Netwerkborrel 
23-02-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Nederlandse 
Zorgautoriteit
In Nederland heeft iedereen recht op goede zorg. Een kroon bij 
de tandarts. De zorg voor iemand die door Alzheimer niet langer 
thuis kan wonen. Of de behandeling voor een sportblessure op de 
spoedeisende hulp. Allemaal zorg die beschikbaar én betaalbaar 
moet blijven. Dat is waar de NZa aan werkt. 

De Nederlandse zorgmarkt is een zeer complex samenspel tussen 
zorgaanbieders, verzekeraars, consumenten, politiek en een divers 
veld aan belanghebbenden. De NZa staat middenin dat krachten-
veld. 

Werken bij de NZa betekend afwisselend, soms spannend werk. Je 
werkt elke dag aan goede en betaalbare zorg voor de ruim 17 mil-
joen mensen in Nederland die verzekerden, patiënten en cliënten 
zijn. Dat is een ambitieuze, grote opdracht. We zetten graag samen 
met nieuwe, nieuwsgierige collega’s de koers uit. Uiteraard ben je 
deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar. Talent voor samenwer-
ken en daadkrachtige resultaatgerichtheid zijn de eigenschappen 
waar we echt voor gaan! 

Bedrijfspresentatie 
01-03-2022, 12.00 - 12.45 uur

Netwerkborrel
01-03-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Novartis Pharma
We reimagine medicine

Een gezond leven. Niets is belangrijker dan dat.

Wij, bij Novartis, vinden dat iedereen recht heeft op een gezond en 
normaal leven. Het drijft ons, samen met gepassioneerde onder-
zoekers, zorgprofessionals, patiënten- en andere organisaties met 
onze innovatieve therapieën bij te dragen aan een betere zorg voor 
uiteenlopende ziektes. Met als doel mensen te genezen of hun le-
ven te verbeteren. 

Lees meer op www.novartis.nl.

Bedrijfspresentatie 
24-02-2022, 14.00 - 14.45 uur

Netwerkborrel
24-02-2022, 15.00 - 17.00 uur
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Workshop 
24-02-2022, 11.00 - 12.45 uur

Speedinterviews 
24-02-2022, 13.00 - 15.00 uur

Netwerkborrel 
24-02-2022, 15.00 - 17.00 uur

Zorg en gezondheid is één van 
de belangrijke thema’s waar we 
als OchtendMensen aan werken. 
Tijdens deze workshop willen we 
jullie laten proeven van wat wer-
ken bij ons kan inhouden. We ver-
tellen jullie wat over onze mooie 
organisatie met enthousiaste jonge 
professionals én laten jullie ken-
nis maken met het adviesvak door 
middel van een casus. En dat bete-
kent bij ons niet alleen een advies 
uitbrengen, maar ook voor langere 
tijd meebouwen in organisaties zo-
dat we écht onderdeel zijn van die 
maatschappelijke veranderingen. 

De casus die jullie krijgen gaat over 
personen met verward gedrag. Dit 
zijn vaak kwetsbare mensen die 
door hun problematiek niet goed 
kunnen deelnemen aan de maat-
schappij. Op lokaal en regionaal ni-
veau zorgen verschillende partijen 
voor de juiste zorg en ondersteu-
ning voor deze personen, maar er 
ligt nog één vraagstuk. En dat is 
waar we jou voor inschakelen. Ben 
je klaar om met ons mee te den-
ken?

OchtendMensen
Wie? OchtendMensen is een team van 50 jonge, slimme, intrinsiek 
gedreven professionals die in organisaties meewerken aan grote 
maatschappelijke transities.
Waarom? Wij geloven dat de maatschappelijke uitdagingen van van-
daag en morgen NU om actie vragen. Wat we hiervoor nodig heb-
ben is een nieuw type leiders: verbinders, met beide voeten in de 
maatschappij, gericht op resultaat en vol energie. Door dit nieuwe 
leiderschap via OchtendMensen te ontwikkelen ontstaat beweging 
en brengen we een duurzame, sociale en inclusieve samenleving 
dichterbij.
Hoe? Wij werken 4 dagen in de week voor opdrachtgevers en 1 dag 
in de week voor OchtendMensen vanuit ons kantoor in Amersfoort. 
We bouwen samen aan onze eigen organisatie én volgen een op-
leiding. We werken binnen de thema’s maatschappij & overheid, 
energie & duurzaamheid, zorg & gezondheid en stad, natuur & mo-
biliteit. We doen aan project- en programmamanagement, procesa-
nalyse en -optimalisatie, omgevingsmanagement, beleidsadvies en 
onderzoek. 
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P5COM
We helpen organisaties blijvend beter te presteren. Professionals 
van P5COM ontwikkelen voortdurend operational- en service excel-
lence binnen organisaties. Zo helpen we organisaties hun klant- én 
medewerkerstevredenheid te verhogen, de financiële resultaten te 
verbeteren en hun arbeidsmarktpositie te versterken. We zijn actief 
in alle sectoren van de zorg en hebben projecten in verpleeg- en 
verzorgingshuizen, thuiszorg, geriatrische revalidatie zorg, zieken-
huiszorg en jeugdzorg.

We willen graag in contact komen met energieke, resultaatgerich-
te, startende professionals die er plezier in hebben om samen met 
anderen het verschil te maken. Komen wij jou tegen op de Health 
Business Week? 

Workshop 
28-02-2022, 11.00 - 12.45 uur

‘Effectief implementeren’

In de consultancy, maar ook in veel 
andere beroepen, spendeer je veel 
tijd aan het bedenken en uitwerken 
van oplossingen voor problemen 
die spelen in organisaties. Voor-
beelden zijn vraagstukken rondom 
registratie van zorg, organisatie in-
richting, logistieke planning, finan-
ciering of cliënt- of medewerker-
tevredenheid. Maar, het blijft niet 
bij het bedenken van goede oplos-
singen. Een oplossing dient name-
lijk ook effectief geïmplementeerd 
te worden. Daar komt ontzettend 
veel bij kijken: je kunt te maken 
hebben met verschillende cultu-
ren, heilige huisjes, verschillende 
belangen en een oplossing raakt 
zelden alleen de afdeling waarbij 
deze geïmplementeerd wordt. Met 
andere woorden: behoorlijk com-
plex. In deze hands-on workshop 
delen wij ervaringen uit het werk-
veld over effectief implementeren 
en ga je ook, samen met anderen 
die de workshop volgen, aan de 
slag.

Informele recruitment zonder cv 
selectie 
28-02-2022, 16.00 - 18.00 uur

Speedinterviews 
02-03-2022, 13.00 - 15.00 uur
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PART zorg
Werken bij een organisatie met jonge, ambitieuze collega’s die al-
lemaal de zorg een beetje beter willen maken en waar ook veel 
ruimte is voor ontwikkeling en plezier; dat is PART zorg! 

Als projectmanager bij PART zorg werk je o.a. bij ziekenhuizen, ou-
derenzorginstellingen en verzekeraars aan diverse vraagstukken 
gericht op onderwerpen zoals procesoptimalisaties, kwaliteit, zor-
ginkoop & -verkoop en zorgfraude. In een korte periode leer jij ver-
schillende organisaties en hun uitdagingen in de zorg kennen. Op 
die manier ontdek je waar jouw passie in de zorg ligt.

Workshop
22-02-2022, 9.00 - 10.45 uur

Heb jij zin om je tanden te zetten in 
een bestaande opdracht van PART 
zorg? Wil jij ervaren hoe het voelt 
om een opdracht tot een goed 
einde te brengen en de zorg verder 
te helpen? Spreken de begrippen 
projectmatig, oplossingsgericht en 
wendbaar zijn jou aan? Geef je dan 
op voor onze workshop! 

Stel je voor, je bent een projectma-
nager bij PART zorg. Op basis van 
een bestaande casus ga jij met je 
team aan de slag om tot een pas-
sende oplossing voor je opdracht-
gever te komen. Signaleer de uit-
dagingen, stel vragen, maak een 
plan en presenteer deze aan je 
opdrachtgever voor het beste re-
sultaat! 

Beleef samen met PART zorg de 
kick die je ervaart door een op-
drachtgever in relatief korte tijd 
tevreden te stellen met een waar-
devolle verbetering voor de zorg. 
Zo maken we met elkaar de zorg 
iedere keer weer een beetje beter.
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PharmaPartners
Onze ICT-oplossingen hebben direct invloed op de kwaliteit van 
de eerstelijnszorg in Nederland. Dat is een grote maatschappelijke 
verantwoordelijkheid die ons werk alleen maar extra aantrekkelijk 
en relevant maakt. Zo maken we bijvoorbeeld ICT-oplossingen die 
de medicatieveiligheid vergroten. En zorgen wij ervoor dat patiën-
ten overal en op ieder moment hun eigen medische dossier digitaal 
kunnen inzien. Met huisartsen, apothekers en zorgbestuurders be-
spreken we continu wat goed gaat, wat beter kan en welke wensen 
er leven. 

PharmaPartners is een dynamisch ICT-bedrijf in de zorg. Wij ont-
wikkelen en beheren al veertig jaar ICT-systemen die zorgverleners 
op een veilige manier onderling en met de patiënt verbinden. Ons 
doel is om de gezondheidszorg in Nederland verder te verbeteren 
en voor iedereen toegankelijk te houden. Daarvoor werken we elke 
dag nauw samen met onze klanten: huisartsen, apothekers, me-
disch specialisten en zorggroepen.

Bedrijfspresentatie
01-03-2022, 10.00 - 10:45 uur

Speedinterviews
01-03-2022, 11.00 - 13:00 uur

Netwerkborrel
01-03-2022, 16.00 - 18:00 uur
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PinkRoccade 
ziekenhuizen
PinkRoccade Ziekenhuizen levert consultancy op het snijvlak van 
zorg en IT in zowel ziekenhuizen als laboratoria. Wij brengen medi-
sche zorg en informatietechnologie samen en weten alles van het 
EPD, eHealth-toepassingen en het LIS. Zo dragen wij bij aan opti-
maal functionerende zorgapplicaties en daarmee een betere zorg 
in de ziekenhuizen en laboratoria.

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers op vijf verschillende gebie-
den: advies, implementaties, functioneel en/of technisch beheer, 
testen & opleiding en optimalisatie. Wij bieden projectleiding, ste-
ken de handen uit de mouwen bij implementaties, verzorgen het 
beheer of de testcoördinatie.

Als trainee binnen PinkRoccade Ziekenhuizen ontwikkel je je tot 
consultant op het snijvlak van zorg en IT. De eerste maand volg je 
diverse trainingen. Daarna ga je zelfstandig aan de slag bij jouw eer-
ste opdracht in het ziekenhuis of laboratorium en blijf je trainingen 
volgen voor jouw doorontwikkeling. Ook ná het eerste jaar staat 
jouw ontwikkeling centraal.

Workshop
28-02-2022, 13:00 - 14:45

Heb je net dat mooie project op-
geleverd, kom je er naderhand 
achter dat het eigenlijk niet was 
wat de klant wilde of bedoelde. Of 
erger, de plannen zijn geheel ge-
wijzigd. Kan je helemaal opnieuw 
beginnen! Had je nou maar Agile 
gewerkt… 

Het belangrijkste principe van Agile 
werken is wendbaar en/of flexibel 
zijn. Niet in een stuk doorwerken 
naar je einddoel, maar werkzaam-
heden in stukken opdelen en na elk 
compleet stuk evalueren; wat heb-
ben we gedaan? Is dit de richting 
die we moeten volgen? Zitten we 
nog op het goede pad? Wat kan er 
het volgende stuk beter? Zo werk 
je altijd naar een eindresultaat toe 
dat aansluit bij de verwachtingen 
van de klant.

Een methodiek die niet alleen 
IT-bedrijven gebruiken, maar die je 
(bijna) overal op kan toepassen. In 
deze workshop geven wij je de be-
langrijkste tools, zodat je hiermee  
aan de slag kan! 

Informele recruitment zonder cv 
selectie 
28-02-2022, 16:00 - 18.00

Speedinterviews 
02-03-2022, 13:00 - 15:00
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PwC
PwC ziet het als taak om kwaliteit te leveren op het gebied van as-
surance-, belasting- en adviesdiensten.
Een wereld vol van kansen

Jouw carrière is wat het is: van jou. Jij bepaalt, wij bieden je de kan-
sen. Op uitdagend werk dat ertoe doet. Om het maximale uit jezelf 
te halen. Om mee te bouwen aan vertrouwen in de maatschappij 
en een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen.

Je wordt intensief begeleid en er is volop ruimte voor jouw ambitie 
en persoonlijke keuzes. We bieden afwisselende werkzaamheden 
bij vooraanstaande klanten. Je werkt in multidisciplinaire teams met 
collega’s die elkaar inspireren. Om onze klanten te verrassen, blij-
ven we zoeken naar nieuwe invalshoeken. Daarom helpen we je 
graag verder bij het ontdekken van je sterke punten. Met coaching, 
inspirerende collega’s en opleidingen. Als het om jouw ontwikkeling 
gaat, kent PwC geen grenzen.

Workshop
02-03-2022, 9.00 - 10.45 uur

Deel 1 ‘Sociale Benadering De-
mentie’ 
Vanuit het gedachtegoed van de 
Sociale Benadering Dementie 
werkt PwC toe naar nieuwe lan-
delijke standaarden voor domei-
noverstijgende dementie onder-
steuning. Met deze visie staat de 
impact van deze aandoening op de 
persoonlijke leefwereld van men-
sen met dementie en hun naaste 
omgeving centraal. Middels Social 
Trials ondersteunt PwC een ver-
andering in de programmatische 
aanpak in de ouderenzorg. Hoe 
wij dit doen, staat centraal in deze 
workshop. 

Deel 2 ‘Health Analytics’
Door middel van data-analyses 
ondersteunen wij diverse partij-
en binnen de gezondheidszorg bij 
het verkrijgen van inzicht in ver-
scheidene strategische en beleids-
vraagstukken. Nieuwe innovatieve 
oplossingen komen op de markt. 
Interesse in welke innovatieve op-
lossingen wij ontwikkelen? Dan 
ben je aan het juiste adres bij deze 
workshop!

Ook zullen wij jullie meenemen 
in de ontwikkelingen rondom de 
ontstane zorgkosten van Covid-19. 
Welke regelingen zijn er getroffen 
tussen ziekenhuizen en zorgver-
zekeraars? Wij nemen jullie graag 
mee in deze vraagstukken vanuit 
onze ervaring.

Speedinterviews
02-03-2022, 13.00 - 15.00 uur

Netwerkborrel
03-03-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Q-Consult
Ben jij een young professional en wil je aan de slag binnen de be-
drijfsvoering van de zorg? Dan verwelkomen we je graag! Wij hel-
pen jou bij het vinden van een passende baan en ondersteunen bij 
je verdere ontwikkeling. Of je nu op zoek bent naar een tijdelijke 
opdracht, een traineeship of een functie als junior consultant. Wil je 
jouw kwaliteiten inzetten in de zorgsector? Dan ben je bij ons aan 
het juiste adres!
 
Met het organisatieadvies van Q-Consult Zorg, de mensen via Q-Ta-
lent en de opleidingen en coaching van Q-Academie ondersteunen 
wij zorgorganisaties bij alle kansen en veranderingen die zich aan-
dienen. Specifiek op het gebied van financiën, data, doelmatigheid 
en kwaliteit & veiligheid. Samen delen we onze kennis en expertise 
en vormen we een warme en persoonlijke organisatie. Ons kantoor 
is gevestigd in Utrecht, onze opdrachtgevers door heel Nederland.

Netwerkborrel
24-02-2022, 15.00 - 17.00 uur

Informele recruitment met cv 
selectie 
02-03-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Quint
Quint is een internationaal advies-, opleidings- en technologiebe-
drijf. We ondersteunen organisaties bij het ontwerpen en imple-
menteren van hun digitale transformatie. Hierbij versnellen en ver-
ankeren we transformaties door mensen, processen, technologie 
en leiderschap met elkaar te verbinden. Quint richt zich in het bij-
zonder op Digital Strategy, Data Activation, Lean Agile Enterprise, 
Sourcing Advisory,  IT Governance, Enterprise Cloud, Enterprise De-
vOps & Enterprise Automation

Quint adviseert o.a. over digitale strategie en innovatie op het ge-
bied van zorg en technologie, de implementatie of optimalisatie 
van IT systemen zoals een EPD/ECD-systeem en het efficiënter in-
richten van werkprocessen. Zo helpen we onze opdrachtgevers om 
toekomstbestendig en wendbaar te zijn in een snel veranderende 
omgeving.

Quint  is door Great Place to Work® uitgeroepen tot een van de 
beste werkgevers van Nederland en mag zich een ‘Best Workplace’ 
noemen. Great Place to Work® Nederland onderzoekt de mate van 
vertrouwen, trots en werkplezier binnen organisaties. 

Bedrijvendiner
21-02-2022, 18.00 - 21.30 uur

Workshop
22-02-2022, 12.00 - 13.45 uur

Design Thinking is een iteratief pro-
ces dat gebruikt wordt om com-
plexe problemen (ook wel ‘wicked 
problems’ genoemd) op te lossen. 
Daarbij staat de gebruiker en zijn 
behoeftes centraal; Design Thin-
king draait om het begrijpen van de 
mensen voor wie een product of 
dienst ontwikkeld wordt.

Dit gaan wij doen: Creer jouw visie 
over de zorg van de toekomst!

Bedenk zoveel mogelijk ideeën om 
de zorg van de toekomst via jouw 
visie creëren! Speel met condities.. 
Wat als tijd en geld geen probleem 
zouden zijn? Gebruik hiermee jul-
lie ideeën om de future customer 
journey voor jullie visie te maken. 
Creëer hierna een pitch van 3 min. 
voor de Dragons waarin jullie de 
Poli van de toekomst presenteren!

Ieder team presenteert 3 min. 
Waarna de dragons 1 min. vragen 
kunnen stellen. (de dragons zullen 
bestaan uit managing partners en 
principal consultants van Quint) 

Speedinterviews
23-02-2022, 13.00 - 15.00 uur

Informele recruitment zonder cv 
selectie
22-02-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Saamborgh
Saamborgh is een jonge en snelgroeiende woonzorgorganisatie. 
Bij ons vinden zorgbehoevende ouderen een nieuw thuis. Een plek 
waar ze fijn kunnen wonen in hun eigen appartement met het vei-
lige idee van 24-uurszorg bij de hand. Echtparen zijn bij ons ook 
welkom. 

Vanzelfsprekend zorgen we goed voor onze bewoners. Of het nu 
gaat om lichamelijke gezondheid, de uiterlijke verzorging, vers en 
kleurrijk voedsel op het bord of zich goed voelen in hun omgeving 
en een prettige invulling van de dag. 

Onze medewerkers brengen dagelijks een gezonde portie vrolijk-
heid en plezier met zich mee naar de huizen. Dit brengt de bewo-
ners letterlijk en figuurlijk in beweging.   

We zoeken ook nieuwe collega’s. We zijn een jonge én dynamische 
organisatie waar volop ruimte is voor jouw initiatief en ontwikkeling. 
We doen het namelijk samen en met elkaar. 

We hebben locaties in Almelo, Almere, Bosch en Duin, Doetinchem, 
Loo, Tolkamer en Westervoort. 

Bedrijfspresentatie 
03-03-2022, 10.00 - 10.45 uur

Workshop 
03-03-2022, 11.00 - 12.45 uur

Hoe kunnen we het beste omgaan 
met de hedendaagse uitdagingen 
in de ouderenzorg? Denk hier-
bij aan krapte op de arbeidsmarkt, 
druk op de inkoopvoorwaarden 
en daarmee tarifering met toene-
mende kwaliteitseisen zorgen voor 
ongekende uitdagingen op de per-
sonele planning binnen (ouderen)
zorgorganisaties. 

Ook in het nieuws lezen we veel 
over de benauwende situatie 
waarin de ouderenzorg zich be-
vindt. Personeelstekort en ziekte-
verzuim zorgt zo ook voor gaten 
in de roosters… Tijdens deze work-
shop dagen we jullie uit om hierin 
mee te denken hoe we deze uitda-
gingen het beste kunnen aangaan 
binnen de kleinschalige woonzorg 
vormen voor kwetsbare ouderen 
bij Saamborgh.

Zorgdebat 
03-03-2022, 14.00 - 16.00 uur

Netwerkborrel 
03-03-2022, 16.00 - 18.00 uur
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SeederDeBoer
SeederDeBoer is een middelgroot adviesbureau gelegen aan het 
IJ in Amsterdam. We begeleiden onze klanten bij het doorvoeren 
van complexe én relevante organisatieveranderingen in diverse sec-
toren (onder andere de Financiële, Zorg en Publieke sector). Van 
ziekenhuis tot woningcorporatie en van bank tot de landelijke GGD. 
Dat doen we door middel van het leveren van inhoudelijk advies, 
coaching, programma- en projectmanagement. Op deze manier 
implementeren we samen met organisaties een succesvol veran-
derproces. 

De vraagstukken waarmee wij aan de slag gaan? Die zijn erg uiteen-
lopend, maar de rode draad hierin is te vinden in de volgende com-
ponenten; proces- of organisatieontwerp, finance, digitalisering of 
IT. Wij geloven in het werken aan een betere omgeving door onze 
klanten te helpen in hun groei en te investeren in onze eigen ont-
wikkeling. Gedurende het Consultancy Traineeship staat jouw pro-
fessionele en persoonlijke ontwikkeling dus continu centraal om zo 
het beste in jezelf naar boven te halen!

Bedrijfspresentatie 
22-02-2022, 14.00 - 14.45 uur

Informele recruitment zonder cv 
selectie 
22-02-2022, 16.00 - 18.00 uur



HEALTH BUSINESS WEEK 2022

41

Significant Public
Binnen Significant Public zoeken we naar talent dat wilt bijdragen 
aan oplossingen in de zorg. We werken dagelijks aan oplossingen 
binnen verschillende zorgdomeinen; van jeugdzorg tot zorg voor 
kwetsbare ouderen. Dat doen we in opdracht voor ministeries en 
brancheorganisaties, maar ook voor lokale zorginstellingen en ge-
meenten. We zijn: 

a. Een energieke jonge organisatie die zich richt op het beste 
 resultaat voor onze opdrachtgevers. Onderlinge 
 samenwerking in projectteams is een belangrijke kracht die
 ons vormt;
b. Ongeveer honderd leergierige en ambitieuze professionals
 die beseffen dat hun bijdrage een wereld van verschil kan
 maken;
c. Gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van 
 organisatie ontwikkeling, onderzoek, inkoop, data, proces-,
 verander-, en contractmanagement;
d. We werken vanuit huis, bij onze opdrachtgevers of vanuit
 ons kantoor in Leidsche Rijn Centrum (Utrecht).

 

Workshop
28-02-2022, 9.00 - 10.45 uur

Maak kennis met het werk van ad-
viseur zorg bij Significant Public tij-
dens deze workshop. Je gaat aan 
de slag met een mini case, geba-
seerd op een bestaand project van 
Significant Public. In korte tijd ga je 
samen met andere studenten een 
vraagstuk doorgronden en tot een 
plan van aanpak komen om een 
antwoord te kunnen geven op het 
vraagstuk. Voorbeelden van vraag-
stukken die je gaat aanpakken zijn:
a. Vroegsignalering in de wijk 
 verpleging;
b. Eigen risico in de zorg;
c. Toekomst zorg thuiswo-
nende  ouderen.

De aanwezig adviseurs van Signifi-
cant Public zullen jou en je groepje 
ondersteunen bij jullie opdracht. 
Ook zullen zij de opdracht en de 
presentatie van feedback voorzien 
en jullie bruikbare tips meegeven. 
We hopen je tijdens deze work-
shop te leren kennen en jou ken-
nis te laten maken met het werk bij 
Significant Public!

Informele recruitment zonder cv 
selectie
28-02-2022, 16.00 - 18.00 uur
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SiRM
Bij SiRM werken we aan actuele thema’s in de gezondheidszorg, die 
de levens van miljoenen Nederlanders raken. Wij helpen de grote 
veranderingen in deze complexe markt in goede banen te leiden 
door strategisch advies aan bestuurders. We formuleren adviezen 
op basis van gedegen analyses en hebben uitgebreide expertise 
over de gezondheidszorg. 

SiRM adviseert en onderzoekt voor alle partijen in de zorg en onze 
klanten zijn bijvoorbeeld de overheid, brancheverenigingen en zor-
ginstellingen als ziekenhuizen. We begeleiden hen om te komen tot 
een gezamenlijk gedragen en onderbouwde strategie. We verdie-
pen ons in de belangen van eenieder en zoeken het gedeelde be-
lang. Daarnaast denken we inhoudelijk mee en dragen ideeën aan.
Samenwerken is de kern van ons succes. We werken met een team 
van 17 gedreven en nieuwsgierige collega’s met uiteenlopende 
achtergronden. Mede daardoor vullen we elkaar goed aan en vind 
je bij SiRM een positieve en open teamdynamiek. En er is natuurlijk 
veel ruimte voor gezelligheid! 

Bedrijfspresentatie
02-03-2022, 12.00 - 12.45 uur

Business Case
02-03-2022, 13.00 - 15.00 uur

Tijdens de casemiddag bij de 
Health Business Week ervaar je 
hoe werken als consultant bij SiRM 
eruit ziet. Je werkt in kleine groe-
pen aan een actueel vraagstuk: de 
inrichting van de acute zorg in een 
Ziekenhuis in Nederland. 

Je doorloopt, in vogelvlucht, alle 
stappen van een project en leert 
veel facetten van het werken bij 
SiRM kennen. We beginnen met 
desk research en dataverzameling. 
Je gaat aan de slag met diverse 
(data)analyses die de basis vormen 
voor onze adviezen. Daarnaast leer 
je hoe we kwalitatief onderzoek 
gebruiken we om aanvullende ken-
nis over een specifieke situatie op 
te halen en hoe we dit vervolgens 
gebruiken om onze analyses te 
duiden en nuanceren. Je ziet hoe 
je de uitkomsten van onderzoek 
kan vertalen naar advies over te 
voeren beleid of strategie aan een 
klant. Je presenteert vervolgens 
met je groep jullie eigen advies aan 
de directie van het ziekenhuis.  

Informele recruitment met cv se-
lectie
02-03-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Talent for Care
Talent for Care (T4C) biedt jonge, getalenteerde professionals met 
passie voor de zorg een tweejarig traineeship met als doel uit te 
stromen op een impactvolle plek in de zorgsector. In twee jaar ga je 
op 3 verschillende plekken in de zorgsector aan de slag als mana-
ger, adviseur of projectleider. Tegelijkertijd word je als Talent inten-
sief getraind en gecoacht gericht persoonlijk leiderschap, omdat wij 
erin geloven dat dat de basis is voor het tonen van leiderschap als 
professional. Betere zorg door beter leiderschap is waar T4C voor 
staat. Zo dragen we bij aan het mooier, effectiever en leuker maken 
van de zorgsector. Bewust zijn van je eigen drijfveren, talenten en 
‘spatjes’ én die van een ander is volgens ons een voorwaarde voor 
blijvend en prettig succes. Vanuit dit bewustzijn werken we met jou 
aan het versterken van je overall leiderschap: de invloed die je hebt 
op je team, organisatie en sector.

Bedrijfspresentatie 
28-02-2022, 15.00 - 15.45 uur

Netwerkborrel
01-03-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Tenzinger
Tenzinger ziet de toekomst positief!

Als data- én zorgexperts zien wij een toekomst vol kansen. Met min-
der dubbelop schrijfwerk, snellere, intuïtieve systemen en dossiers 
die met je meedenken, creeëren we tijd voor meer zorg. Elke dag 
kan er meer: de data die zorgverleners in onze ECD’s verwerken, 
kunnen wij vóór hen laten werken. Met big data kunnen we de 
opstoppingen in wachtlijsten stoppen. De cloud kan stapels admi-
nistratiewerk overnemen. Als we ECD’s koppelen aan leerlingvolg-
systemen, kan AI psychische klachten vroegtijdig detecteren. En 
algoritmes kunnen uit zorgrapportages lezen hoe gelukkig cliënten 
zijn. We doen nog veel meer, denk aan verbeteringen in bedrijfsvoe-
ring, beter management en verhogen van kwaliteit. En wij zijn nog 
lang niet klaar!

Bij Tenzinger werken meer dan 300 zorgverslimmers. Allemaal 
knappe koppen die hard werken aan het verslimmen van de zorg.

Workshop 
24-02-2022, 9.00 - 10.45 uur

Tenzinger maakt impact bij onze 
klanten met mooie projecten, 
ook nu tijdens Corona. We 
implementeren EPD’s, geven 
advies over bekostiging, richten 
Data Platforms in en nog veel meer.

We nemen je graag mee in de 
wereld van het ZorgPrestatieModel 
en hoe we dat hebben aangepakt. 
De gebruikelijke aanpak, met veel 
mensen praten, voelen waar de 
pijnpunten liggen, werkt minder 
goed via Zoom en Teams. Er 
is minder tijd in de zorg voor 
overleg en de eerstelijns zorg 
draait overuren. Hoe pak je het 
dan aan? Het ZPM is een onzeker 
en abstract onderwerp voor veel 
zorgaanbieders.

We vertellen je graag wat wij 
hebben gedaan, maar horen ook 
graag wat jouw ideeën zijn. We 
dagen je uit om anders te denken 
en gaan je laten zien hoe je jouw 
werkwijze aan moet passen als 
alles ineens anders is en je klant het 
zelf niet zo goed weet.

Speedinterviews
24-02-2022, 13.00 - 15.00 uur

Informele recruitment zonder cv 
selectie 
28-02-2022, 16.00 - 18.00 uur
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The Beagle Armada
The Beagle Armada is een ervaren gids achter de schermen in een 
steeds complexer zorglandschap. Wij helpen zorginstellingen ad-
ministratief en financieel gezond te worden en te blijven. We be-
geleiden een verandering van de wijze waarop er met het admi-
nistratieve aspect van de zorg wordt omgegaan. We doen dit bij 
zorginstellingen in de Langdurige Zorg (jeugdzorg, ouderenzorg, 
gehandicaptenzorg, GGZ en FZ). Wij helpen die instellingen met 
professionalisering van de backoffice, en werken vanuit verschillen-
de proposities toe naar financiële continuïteit. Want een instelling 
die inzicht heeft in zijn eigen situatie, kan daarnaar handelen en 
financieel gezond zijn. En wie financieel gezond is, kan optimaal 
presteren zowel op administratief als ook op zorginhoudelijk vlak. 
Ons doel daarbij is om onszelf op den duur overbodig te maken bij 
onze klanten: omdat ze het zelf kunnen. Zo maken wij onze impact 
op de Nederlandse gezondheidszorg.

Bedrijvendiner
21-02-2022, 18.00 - 21.30 uur

Workshop
01-03-2022, 9.00 - 10.45 uur

The Beagle Armada wordt bena-
derd vanwege problemen met 
het ECD bij zorginstelling X. Twee 
jaar geleden is zorginstelling X na-
melijk overgestapt van ECD, maar 
het nieuwe ECD is nog steeds niet 
goed ingericht. Nadat de consul-
tants van The Beagle Armada een 
paar weken bij zorginstelling X zit-
ten, blijkt er veel meer niet op orde 
te zijn. Zo wordt bijvoorbeeld al 
zorg geleverd aan cliënten die of-
ficieel nog niet in zorg zijn en lijkt 
ook de aanmelding van nieuwe cli-
enten niet vlekkeloos te verlopen. 
De medewerkers intern wijzen 
elkaar als ‘schuldige’ van de pro-
blemen aan. The Beagle Armada 
wil de zorginstelling graag helpen 
om haar processen weer op orde 
te krijgen, maar hoe moeten we dit 
aanpakken?

Speedinterviews
01-03-2022, 11.00 - 13.00 uur

Zorgdebat
03-03-2022, 14.00 - 16.00 uur
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The New Crew
Wij zijn The New Crew. En wij geloven in nieuw. In jong. In talent. 
Wij zijn er voor de starters.

Voor de mensen die verschil willen maken, in een maatschappelijke 
job. The New Crew is hier om jou te helpen die plek te vinden. 
Met onze trainingen en ervaren coaching staff ondersteunen we 
jou met de eerste stappen in je carrière. We helpen je te groeien, 
doelen te stellen en die ook te bereiken. Want verschil maken doe 
je niet in je eentje. 

The New Crew bestaat al ruim 16 jaar. Sinds 2005 bemiddelen we 
onder de naam Studelta de jongste generatie werkenden. Onze 
naam verandert per 1 november 2021 in The New Crew, maar onze 
werkwijze blijft gelijk: wij focussen op wie jij bent en wat je wilt, niet 
wat je tot nu toe hebt gedaan of geleerd. 

Workshop 
24-02-2022, 11.00 - 12.45 uur

‘Personal Branding’ 

Als student of starter sta je aan het 
begin van je carrière. Maar wat vind 
jij nou echt belangrijk in je werk en 
loopbaan? Hoe presenteer je jezelf 
zo dat jij die baan vindt die écht bij 
je past? Middels deze workshop 
kom je erachter wat jouw waarden 
zijn, en hoe je die naar voren kunt 
brengen zowel online als offline! 

Netwerkborrel
24-02-2022, 15:00 - 17:00 uur

Speedinterviews
01-03-2022, 11:00 - 13:00 uur
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Bedrijfspresentatie
03-03-2022, 13.00 - 13.45 uur

Netwerkborrel
03-03-2022, 16.00 - 18.00 uur

VGZ
Zinnige Zorg is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Wij 
werken elke dag, namens onze ruim vier miljoen klanten en samen 
met zorgaanbieders, aan zinnige zorg in Nederland. Dat doen we 
om goede zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te hou-
den en om onze klanten een betaalbare premie te kunnen bieden. 
Wat is zinnige zorg nu precies? Hoe hangt het samen met de stra-
tegie? Welke voorbeelden zijn er? En wil je weten hoe zinnige zorg 
in de praktijk werkt? Kom dan naar de bedrijfspresentatie van VGZ.

VZVZ
Wil je meebouwen aan de toekomst van de zorg vanuit het hart van 
de digitale zorgcommunicatie in Nederland? 

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) 
behartigt de belangen van zorgaanbieders en patiënten op het ge-
bied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Wij werken vanuit 
de overtuiging, dat “betere gezondheid en zorg mogelijk is, doordat 
de juiste informatie veilig en op het juiste moment toegankelijk is 
voor de juiste mensen”.

We zijn actief op het gebied van toestemmingen vanuit de burger 
voor gegevensuitwisseling, producten en diensten om gegevens-
uitwisseling tussen zorgaanbieders goed te organiseren. Denk hier 
bijvoorbeeld aan het LSP.

VZVZ biedt volop mogelijkheden om te leren on the job en je te 
ontwikkelen in de richting die jij ambieert. Jij bent bij ons van harte 
welkom voor een interessante stage-opdracht of misschien wel je 
eerste baan. Samen met jou verkennen we jouw doorgroeimoge-
lijkheden in het veld waar zorg en ICT samenkomen.

Bedrijvendiner
22-02-2022, 11.00 - 11.45 uur

Informele recruitment zonder cv 
selectie
22-02-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Young Innovators of 
Medicine

Bedrijfspresentatie
24-02-2022, 13.00 - 13.45 uur

Netwerkborrel
24-02-2022, 15.00 - 17.00 uur

The Young Innovators of Medicines (YIM) is a network of bright, 
ambitious young professionals from member companies of the As-
sociation of Innovative Medicines (VIG). YIM aims to deliver a con-
structive contribution to changes in the healthcare sector, now and 
in the future. Their work is built around three topics; value-based 
healthcare, futureproof healthcare and collaboration. YIM supports 
various activities for students and young professionals interested in 
working within the pharmaceutical industry. With giving interactive 
workshops we hope to provide a comprehensive overview of the 
career opportunities within the innovative pharmaceutical industry 
in The Netherlands. Various organizational sections and job profiles 
will be explained and we aim to highlight the required skills, career 
opportunities and ways to start your career within this broad inno-
vative sector.
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Zorginstituut 
Nederland
De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. 
Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basis-
verzekering. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek 
– rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Zorgin-
stituut Nederland werkt er namens de overheid aan dat iedereen 
in Nederland toegang heeft en blijft houden tot goede zorg. Het 
Zorginstituut brengt adviezen uit aan de minister van VWS over de 
kwaliteit, toegang en betaalbaarheid van het basispakket. Daarnaast 
verduidelijkt het Zorginstituut het basispakket als daarover in de prak-
tijk onduidelijk bestaat. Verder heeft het Zorginstituut taken op het 
gebied van kwaliteitsbevordering en informatiemanagement in de 
zorg, en beheert het de geldstromen binnen de Zorgverzekerings-
wet en de Wet Langdurige Zorg. Bij het Zorginstituut werken ruim 
400 professionals en deskundigen. Wij werken samen met andere 
overheidsorganisaties, beroepsgroepen, instellingen, patiënten- en 
consumentenorganisaties, zorgverzekeraars en onderzoekscentra 
in binnen- en buitenland.

Bedrijfspresentatie
03-03-2022, 13.00 - 13.45 uur

Netwerkborrel
03-03-2022, 16.00 - 18..00 uur
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Op innovatieve wijze, samen met jou collega’s, het zorgsysteem 
efficiënter maken. 

Onze Traineeships zijn speciaal ontwikkeld voor mensen die in kor-
te tijd bij diverse zorgorganisatie vanuit verschillende rollen ervaring 
willen opdoen en doorgroeien tot consultant binnen de zorg. Wij 
geloven in een toekomst waarin administratie niet meer aanwezig 
lijkt, een toekomst waarin processen, systemen en mensen opti-
maal samenkomen. Een wereld die wij Zero Admin noemen.  

Hoe wij de route Zero Admin bewandelen? We werken vanuit onze 
passie; mensen en bedrijven laten zien waar verandering mogelijk 
is en dan ook direct met die verandering aan de slag gaan. Dit doen 
we door middel van onze kunde, oftewel onze inzichten op het 
gebied van o.a. zorgprocessen en IT systemen. 

Je hebt een flinke achterban aan ervaren Consultants achter je 
staan en een Professional Development Manager die jou adviseert 
in de keuzes in jou persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ga jij 
voor de duurzame samenwerking?

Bedrijfspresentatie
01-03-2022, 9.00 - 9.45 uur

Speedinterviews
01-03-2022, 11.00 - 13.00 uur

Netwerkborrel
01-03-2022, 16.00 - 18.00 uur

Zorgwerk
Zorgwerk is hét uitzendbureau voor professionals in de zorg, wel-
zijn en kinderopvang. Wij geven energie aan deze sectoren, door de 
beschikbare capaciteit aan gekwalificeerde professionals optimaal 
te benutten en zo schaarste tegen te gaan. 

Om dit te realiseren bieden wij een unieke digitale dienstverlening. 
Geïnspireerd door grote spelers als Netflix en Airbnb, ontwikkelden 
we een innovatief platform waar opdrachtgevers en professionals 
24/7 terecht kunnen om zowel op korte als lange termijn de ge-
schikte match te vinden. 

Zorgwerk kiest altijd voor positiviteit. Door goed werkgeverschap, 
empowerment en overal vol voor te gaan. Op die manier zetten wij 
problemen om in uitdagingen en kunnen wij een brede dienstverle-
ning aanbieden. Van flexpool management tot zpp bemiddeling, in 
verschillende branches. 

Meer weten over onze diensten of visie? Laat het ons weten! 

Bedrijfspresentatie
03-03-2022, 11.00 - 11.45 uur

Netwerkborrel
03-03-2022, 16.00 - 18.00 uur

Zorgon
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Zilveren Kruis 
Achmea
Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, is met ruim 3,6 miljoen ver-
zekerden de grootste zorgverzekeraar van Nederland en gevestigd 
op de locaties Leiden, Apeldoorn en Zeist. Of het nu gaat om het 
regelen van zorg, het betalen van zorg of een gezond leven. Zilve-
ren Kruis staat haar klanten altijd bij. Door te helpen bij het vinden en 
regelen van de zorg, die het best passend is voor de klant, en door 
ondersteuning bij een zo vitaal mogelijk leven. Vanuit een brede kijk 
op gezondheid stimuleren en helpen we klanten om gezonder te 
leven en te werken en daarmee gezondheid letterlijk dichterbij te 
brengen. En als verzekerden zorg nodig hebben, dan zorgen we 
ervoor dat ze die zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving ont-
vangen: ‘Zorg dichterbij’.

Workshop
02-03-2022, 9.00 - 10.45 uur

Benieuwd hoe zorgverzekeraar Zil-
veren Kruis - onderdeel van Ach-
mea - de zorg voor haar 3,6 miljoen 
klanten betaalbaar en toegankelijk 
houdt en tegelijkertijd streeft naar 
kwalitatief goede zorg? Ga dan in 
gesprek met onze afdeling Zorgin-
koop!
De Nederlandse zorg staat voor 
grote uitdagingen: toenemende 
zorgvraag, krapte op de arbeids-
markt en stijgende zorgkosten. 
Hervorming van het zorglandschap 
is hard nodig. Zilveren Kruis neemt 
heeft een belangrijke rol in. In onze 
workshop nemen we jou mee in 
wat wij doen om de stap te zet-
ten naar een toekomstbestendig 
zorglandschap. We dagen jou uit 
om met ons mee te denken! We 
vertellen je dan ook meer over de 
startersmogelijkheden, en in het 
bijzonder over het Talentship Zor-
ginkoop. Een uitdagend tweejarig 
programma waarin je jezelf ont-
wikkelt tot professional voor een 
sleutelpositie binnen Zorginkoop.

Speedinterviews
02-03-2022, 13.00 - 15.00 uur

Informele recruitment met cv 
selectie
02-03-2022, 16.00 - 18.00 uur
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Inschrijving activiteiten:
Het stappenplan
Het stappenplan:

Hierbij een stapsgewijze uitleg over hoe je je kan aanmelden voor de activiteiten van de HBW 2022.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Om je in te kunnen schrijven voor activiteiten is het eerst benodigd dat je een HBW ticket hebt 
aangeschaft. Met een ticket kan je je registreren voor alle activiteiten van de HBW 2022. 

Je koopt een ticket door naar https://www.share-fa.com/events/ te gaan. Klik op TICKET HBW 2022. 
Hier kan je op de knop SIGN UP drukken. Je hoeft geen SHARE member te zijn om een HBW ticket 
te kunnen kopen! Vul in dat geval de gevraagde informatie in bij het kopen van het ticket. Je kan ook 
een ticket kopen als je wel een SHARE member bent, dit doe je door op CLICK HERE TO LOGIN TO 
MYSHARE te klikken. 

Wanneer je je HBW ticket hebt gekocht, ga dan naar https://www.share-fa.com/hbw-schedule/. 
Hier kan je een overzicht vinden van alle HBW activiteiten waarvoor je je kan aanmelden. Als je wilt 
weten wat de activiteiten inhouden, klik dan op SHOW EVENT. Hier zal de activiteit verder toegelicht 
worden. 

Vink alle activiteiten aan waar je naartoe wilt gaan en klik daarna op SUBSCRIBE links bovenaan de 
pagina (voor bepaalde activiteiten met een maximum aantal plekken kan je op de reservelijst worden 
geplaatst). 

Als je niet meer bij de activiteit aanwezig kan zijn, is het vereist dat je jezelf uitschrijft voor de activiteit. 
Je kunt je uitschrijven door naar https://www.share-fa.com/hbw-schedule/ te gaan, waar je verder 
kan klikken op de UNSUBSCRIBE knop. 
*Let op! Doe dit uiterlijk 48 uur voor de activiteit!*

Vergeet niet om je cv geanonimiseerd te uploaden wanneer je je inschrijft voor de cv activiteiten. Dit 
houdt in dat op je cv geen persoonlijke informatie staat vermeld, zoals een foto of telefoon-, email- 
of adresgegevens. 

Mocht je problemen ondervinden met het aanmelden voor de HBW activiteiten, neem dan contact 
op met secretary@healthbusinessweek.com. Wij zullen je dan verder helpen!
Hopelijk zien wij je tijdens de activiteiten van de HBW 2022! Tot snel!
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Application activities:
The roadmap
Step-by-step explanation:

In the following steps we will explain how you can register yourself for the activities of the HBW 2022.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

To register for the activities, it’s firstly required that you buy a ticket for the HBW. You can register for 
all the activities of the HBW 2022 when you have purchased a ticket.

You can buy a ticket by going to https://www.share-fa.com/events/. On this page, click on TICKET 
HBW 2022. Subsequently, you can SIGN UP for the event. You don’t have to be a SHARE member 
to buy a HBW ticket! If you’re not a SHARE member you can fill in the required information when 
buying the ticket. You can also buy a ticket if you are a SHARE member. In that case, click on CLICK 
HERE TO LOGIN TO MYSHARE.

When you have bought a HBW ticket, you can go to https://www.share-fa.com/hbw-schedule/. 
Here you’ll find an overview of all the HBW activities that you can register for. If you want to know 
more about the content of the activity, click on SHOW EVENT. The activity will then be explained in 
more detail.  

Tick the boxes of the activities that you want to attend and click on SUBSCRIBE on the upper left 
corner of the webpage. Certain activities have a maximum capacity and you may be put on the 
waiting list. 

If you can’t attend an activity anymore, it’s necessary that you unsubscribe from the activity. You 
can do this by going to https://www.share-fa.com/hbw-schedule/ where you can click on the 
UNSUBSCRIBE button. 
*Pay attention! You have to do this at least 48 hours in advance of the activity!* 

Don’t forget to upload an anonymous CV if you register yourself for CV required activities. This 
entails that you shouldn’t put a photo or any personal information on your CV, like your telephone 
number, email- or living address.  

May you encounter any issues during the registrations for the HBW activities, please contact 
secretary@healthbusinessweek.com. We will then assist you further!
We hope to see you during the activities of the HBW 2022!
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FAQ
Wat houdt de aanwezigheidscheck in? 

We verwachten van jou als student dat je 
aanwezig bent bij de activiteiten waar jij je voor 
hebt opgegeven. Als extra reminder sturen wij 
jou voorafgaand aan de activiteit een WhatsApp 
bericht. Als wij zien dat je tijdens de activiteit niet 
aanwezig bent, zullen we contact met je opnemen. 

Wat moet ik doen als ik te laat ben voor een 
activiteit?

Bij elke sessie wordt van je gevraagd om 10 minuten 
van tevoren aanwezig te zijn. Je kan dan alvast in 
de ruimte plaatsnemen. Ben je toch te laat, dus 
na de officiele start van de activiteit? Dan vragen 
wij je om 10 minuten te wachten. Na 10 minuten 
is er een nieuw ingangsmoment. Zo is er zo min 
mogelijk storing van de activiteit. Ben je later dan 
het tweede ingangsmoment? Dan is het helaas niet 
meer mogelijk om deel te nemen aan de activiteit. 

Hoe meld ik mij af voor een activiteit? 

De bedrijven rekenen op je komst indien jij je hebt 
ingeschreven. Echter kan je je tot maximaal 48 uur 
van tevoren afmelden via de afmeldknop op 
www.healthbusinessweek.com. Als je dus echt niet 
kan, dien jij je tijdig af te melden. Zo geef je een 
andere student de kans om nog deel te kunnen 
nemen. 

Is er een dresscode tijdens de Health Business 
Week?

Ja, tijdens de Health Business Week is de dresscode 
Business Casual. 

Wat houdt een geanonimiseerd cv in? 

Een geanonimiseerd cv is een cv zonder foto, 
contactgegevens en persoonlijke informatie. Een 
geanonimiseerd cv gebruiken wij om iedereen een 
gelijke kans te geven voor de activiteiten met cv-
selectie. Wanneer je je cv niet anonimiseert, kunnen 
wij deze helaas niet naar het desbetreffende bedrijf 
opsturen. 

Zijn de Engelstalige activiteiten exclusief voor 
internationale studenten?

Nee, de activiteiten wordt in het Engels gegeven, 
om ook de internationale studenten een kans te 
geven om deel te nemen aan de Health Business 
Week. Echter zijn deze activiteiten natuurlijk ook te 
bezoeken als Nederlands sprekende student. 

Als ik een kaartje heb voor de HBW, heb ik dan 
toegang tot alle activiteiten?

Met een ticket voor de HBW heb je automatisch 
toegang tot alle activiteiten met als uitzondering 
het bedrijvendiner. Voor het bedrijvendiner dient 
bovenop een kaartje voor de HBW een apart kaartje 
gekocht te worden. 

Wat moet ik doen als ik geen bevestigingsmail heb 
ontvangen? 

Spam gecheckt? Als het hier niet staat, mail dan 
naar secretary@healthbusinessweek.com.

Wie moet ik contacten als ik nog een andere vraag 
heb?

Als je een vraag hebt, kan je deze mailen naar 
secretary@healthbusinessweek.com of slide in 
onze dm’s op @healthbusinessweek2022. 



HEALTH aerfa WEEK 2021

55

FAQ
What does the attendance check entail?

As a student, we expect you to be present at the 
activities for which you have registered. As an extra 
reminder, we will send you a WhatsApp message 
prior to the activity. If we see that you are not 
present during the activity, we will contact you.

What should I do if I am late for an activity?

You are asked to be present 10 minutes in advance 
for each session. You can then already take a seat 
in the room. If you are too late, so after the official 
start of the activity, then we will ask you to wait 
10 minutes. After 10 minutes there is a new entry 
moment. This way there is as little disruption as 
possible to the activity. Are you later than the 
second entry moment? Then it is unfortunately no 
longer possible to participate in the activity.

How do I unsubscribe from an activity?

The companies expect you to come if you have 
registered. However, you can unsubscribe up to 
48 hours in advance via the unsubscribe button 
on www.healthbusinessweek.com. So if you really 
can’t, you should unsubscribe in time. This way you 
give another student the opportunity to participate.

Is there a dress code during Health Business Week?

Yes, during Health Business Week the dress code is 
Business Casual.

What does an anonymized CV mean?

An anonymized CV is a CV without a photo, 
contact details and personal information. We 
use an anonymized CV to give everyone an equal 
chance for activities with CV selection. If you do 
not anonymize your CV, we will unfortunately not 
be able to send it to the relevant company.

Are the English activities exclusively for international 
students?

No, the activities are taught in English, in order to 
give international students a chance to participate 
in the Health Business Week. However, these 
activities can of course also be visited as a Dutch-
speaking student.

If I have a ticket for the HBW, do I have access to all 
activities?

With a ticket for the HBW you automatically have 
access to all activities except the company dinner. 
For the company dinner, a separate ticket must be 
purchased on top of a ticket for the HBW.

What should I do if I haven’t received a confirmation 
email?
Spam checked? 

If it’s not here, email 
secretary@healthbusinessweek.com. 

Who should I contact if I have another question?

If you have any questions, please email 
secretary@healthbusinessweek.com or slide into 
our DMs on @healthbusinessweek2022.
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CONTACT
Erasmus Universiteit Rotterdam

Bayle J7-35
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www.healthbusinessweek.com

secretary@healthbusinessweek.com
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Plattegrond
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