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Dear Health Business Week participant,
 
The 8th edition of the largest event for students and companies 
in the health care sector is about to start! With great passion and 
enthusiasm, we’ve put together two fantastic weeks for you.
 
During the Health Business Week knowledge, expertise and 
interests will be exchanged between all its participants. We’ve 
selected, with great care, a wide range of activities and we can 
proudly announce that the entire sector is represented in our 
week.

This provides students with a unique opportunity to get acquainted 
with the future working field. In addition, companies can meet 
young (inter)national talents.

The central theme of the week will be: ‘Care for your Future’, 
where personal and professional development are the key. The 
activities during this week will contribute to this.

Monday the 18th of February will focus on ‘Cross your borders’.  
During ‘Explore your Career’-market several invitees, who all 
worked at the Erasmus School of Health Policy and Management, 
will share their knowledge and experiences of their jobs nowadays. 
In the afternoon the pharmaceutical companies are taking over, 
and give us an insight in their international operating character. 
Together we will end the day with a network drink.

Curious what we can offer you? 
Then read on & Care for your Future!
 
We wish you an inspiring Health Business Week.
On behalf of the entire committee,
 
Femke Nouws
Chairman

Beste deelnemer van de Health Business Week,
 
De achtste editie van het grootste event voor studenten 
en bedrijven in de zorg gaat van start! Met veel passie en 
enthousiasme hebben we voor jullie twee fantastische weken 
samengesteld.
 
Tijdens de Health Business Week wordt kennis, kunde en 
interesse uitgewisseld tussen alle deelnemers. Daarvoor heeft 
de commissie een breed scala aan activiteiten georganiseerd. 
Als student krijg je hiermee een unieke kans om het toekomstige 
werkveld te ontmoeten. Bedrijven krijgen de kans om aanstormend 
talent beter te leren kennen. 

Met trots kunnen we zeggen dat de gehele sector 
vertegenwoordigd is in onze week. Van consultancy tot 
ziekenhuizen, van zorgverzekeraar tot gemeente. Zowel binnen- 
als buitenland neemt dit jaar deel.

Dit jaar in de spotlight: ‘Care for your Future’, waarbij persoonlijke 
en professionele ontwikkeling centraal staat. De activiteiten 
gedurende de week dragen hier hun steentje aan bij. De opening 
biedt een gevarieerd aanbod aan sprekers die zorg dragen 
voor onze toekomst. De ‘Care for Your Future’-dag werpt een 
nieuw licht op het beleid rondom duurzaamheid in de zorgsector. 
Daarnaast krijg je dit jaar de mogelijkheid om bedrijven op een 
informele manier te leren kennen. 

Nieuwsgierig wat we allemaal voor jou in petto hebben?  
Lees dan snel verder & Care for your Future!
 
We wensen jullie een inspirerende Health Business Week toe.
Namens de gehele commissie,
 
Femke Nouws
Voorzitter

WELKOM BIJ DE HEALTH 
BUSINESS WEEK 2019

WELCOME TO THE HEALTH 
BUSINESS WEEK 2019
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15 februari 13:00 - 14:00
Presentatie

Als coöperatieve bank staat de Rabobank midden in de 
samenleving.

Door uitwisselingen van kennis en netwerken, organiseren van 
events, actieve deelname op congressen en het leveren van 
sprekers is de Rabobank binnen veel verschillende sectoren 
actief. 

Daarbij ook binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Binnen 
deze dynamische sector liggen de uitdagingen om deze 
betaalbaar en toegankelijk te houden, hiermee worden wij 
uitgedaagd om grensverleggend te denken en werken. Van 
innovatie, tot duurzaam vastgoed. Van ziekenhuis tot thuiszorg. 
Van financiering tot advies. We zijn er samen voor onze klanten. 
Ten alle tijden geldt onze visie: ‘growing a better world together’. 

Benieuwd wat de rol is van de Rabobank in de gezondheidszorg?  
Dan ontvangen we je graag bij onze presentatie.

HOOFDSPONSOR RABOBANK
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4. Deelnemende bedrijven................................................................................................6
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INHOUDSOPGAVE

THEMA VAN DE WEEK: ‘CARE FOR YOUR FUTURE’

Het thema van de Health Business Week 2019 is: ‘Care for your future’. Het thema 
‘Care for your future’ beschrijft de onzekerheid die de gezondheidszorg met zich mee 
brengt. De gezondheidszorgsector is een dynamische sector waarbij innovatie en 
duurzaamheid centraal staan. Niet alleen verwijst het thema naar de gezondheidzorg, 
maar ook naar de studenten die hier later een rol in kunnen vervullen. Daarom willen wij 
sprekers uit verschillende hoeken van de gezondheidszorg uitnodigen, om de studenten 
mee te nemen in het perspectief van hun werkgebied.
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INSCHRIJVEN OPENING 

Dinsdag 12 februari 
Programma 

13:30 - 14:00
Inloop

14:00 - 15:00
Diverse sprekers

15:00 - 15.30
Pauze

15.30 - 17.00
Diverse sprekers

17.00 - 17:15
Tijd voor vragen

17:15 - 17.45
Borrel

17:45 - 18.00
Aanvang bedrijvendiner

Op dinsdag 12 februari 2019 zal de Health Business Week officieel worden 
geopend bij Blue City te Rotterdam, Maasboulevard 100. Deze week zal worden 
geopend door niemand minder dan minister Bruno Bruins. Hanna van Dijk zal 
als dagvoorzitter de opening leiden en de sprekers introduceren: decaan van de 
Erasmus School of Health Policy and Management Hans Severens; directeur 
Gezondheidszorg binnen Rabobank, Michel van Schaik; Hoofd Ontwikkeling, 
Wetenschap en Internationale zaken binnen Zorginstituut Nederland, Diana 
Delnoij; directeur Futureconsult, Jan Nekkers en wethouder Sven de Langen. 
Deze sprekers zullen zich vanuit hun vakgebied uitlaten over het thema ‘Care 
for your future’. 

Aansluitend aan de opening zal op 12 februari 2019 het bedrijvendiner plaats 
vinden bij Blue City te Rotterdam. Gedurende dit diner wordt studenten de 
mogelijkheid geboden om op een informele wijze kennis te maken met de 
bedrijven Chipsoft, Quint Wellington Redwood, SeederDeBoer, SiRM en 
Rabobank. Bedrijven hebben de mogelijkheid studenten te selecteren op basis 
van CV. Tijdens het diner zal gerouleerd worden om de studenten met meerdere 
bedrijven in contact te brengen. 
De kosten voor het bedrijvendiner bedragen €12,50.

Stappenplan inschrijving
1. Ga naar ‘healthbusinessweek.nl/inschrijven’
2. Klik op ‘inschrijven’
3. Vul je gegevens in OF log in op MYSHARE
4. Ga naar het kopje ‘Health Business Week’*
5. Klik op ‘Click here, to buy a ticket’
6. Betaal je ticket en ga terug naar het kopje ‘Health Business Week’
7. Vink de evenementen aan waar je naartoe wilt gaan
8. Klik op de knop ‘subscribe’ om je keuzes te bevestigen

*De activiteiten verschijnen nadat je een ticket hebt aangeschaft.

Exclusieve actie Health Business Week 2019
Bedrijfspresentaties bijwonen, speed-interviews voorbereiden en oneindig 
netwerken, dat is hard werken. Daarom willen wij jou als deelnemer van de Health 
Business Week* belonen voor je inzet. Op de website dien je jezelf van te voren 
in te schrijven voor de activiteiten die je wilt bijwonen. Indien je aan alle door jou 
ingeschreven activiteiten hebt deelgenomen**, dan wacht op het einde van de 
week een presentje in de vorm van een bol.com bon t.w.v. 7,50 euro***,****. Op 
deze manier kost deelname aan de Health Business Weeks jou bijna niets! 

* Alleen geldig indien je in het bezit bent van een SHARE ticket (10,00 euro) of 
een extern ticket (12,50 euro).
** Deelname wordt door de commissie of de ambassadors gecontroleerd aan de 
hand van een presentielijst. Indien je jezelf afmeldt voor een activiteit of om welke 
reden dan ook niet aanwezig bent, is deze actie niet van toepassing. 
*** Cadeaubonnen worden in verband met administratielast na de week verstrekt.
**** Over de uitgifte van deze cadeaubon kan niet worden gecorrespondeerd.
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PROGRAMMA OVERZICHT 
WEEK 2

PROGRAMMA OVERZICHT 
WEEK 1

Tuesday 12-02 Wednesday 13-02 Thursday 14-02 Friday 15-02

09.00-10.00

Inhouseday
Quint Wellington 

Redwood

Workshop PWC Business Case SiRM Business Case 
SeederdeBoer

Workshop
Chipsoft

10.00-11.00

11.00-12.00
Company 

Presentation 
Medicore

Company 
Presentation Furore

Company Presentati-
on Bureau de Bont

Company 
Presentation 
PinkRoccade

12.00-13.00
Company 

Presentation 
ValueCare

Company 
Presentation 
Adviestalent

Company 
Presentation Timeff

13.00-14.00

Opening

Workshop 
Talent for Care

Workshop Bostec

Presentation Rabobank 

14.00-15.00
Company 

Presentation Key 
Groep

15.00-16.00 Workshop Medicine 
for Business

Company 
Presentation 

Careffect Informal recruitment 
with CV selection (2*)

Informal recruitment 
without CV selection 

(3*)
16.00-17.00

Network drink (1*)

17.00-18.00

18.00-19.00

Company Dinner

19.00-20.00

Monday 18-02 Tuesday 19-02 Wednesday 20-02 Thursday 21-02

09.00-10.00

Inhousedag 
Chipsoft

‘Explore your 
Career’ - market

Workshop Achma
10.00-11.00 Workshop Studelta

11.00-12.00

Workshop Furore Workshop
Cure4

Workshop 
ValueCare

Workshop 
Q-consult zorg Workshop BMC

12.00-13.00
Company 

Presentation 
Deloitte

13.00-14.00

‘Care for your 
Future’-day

Workshop 
PinkRoccade

Company Presen-
tation VGZ Workshop

Quint Wellington  
Redwood

Workshop 
AdviesTalent

14.00-15.00
Workshop      

Young Innova-
tors of Medicines

15.00-16.00

Speedinterviews (5*) Speedinterviews (7*)

16.00-17.00
Company 

Presentation 
Novartis

17.00-18.00
Network drink 

(4*) Network drink with alumni (6*)

18.00-19.00

19.00-20.00 Start: 21.00 
Closing Party

1. Careffect, Key Groep, Bostec, Medicore, Talent4Care, Furore and Studelta.
2. SeederdeBoer, Chipsoft and SiRM.
3. Bureau de Bont, Novartis, Bostec, Timeff, BMC, Qconsult and Quoratio.

        Activity without CV-selection
   Activity with CV-selection

4. Young Innovators of Medicines, Novartis, Deloitte.
5. PWC, Cure4, Achmea, ValueCare, Medicine for Business, Quoratio.
6. PWC, Cure4, VGZ, Achmea, Medicine for Business, PinkRoccade, Quoratio.
7. Quint Wellington Redwood, SeederdeBoer, Timeff, Q-consult, BMC, AdviesTalent.

        Activity without CV-selection
   Activity with CV-selection
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Verzekeren gaat in deze tijd wel wat verder dan je vakantie of 
‘later’. Want hoe regelen we de aansprakelijkheid rond het gebruik 
van drones, de risico’s van zelfrijdende auto’s, of het uitlenen 
en verhuren van spullen in de deeleconomie? Deze complexe 
vraagstukken stellen nieuwe eisen aan de innovatieve kracht 
van een verzekeraar en de mensen die er werken. Zeker bij 
Achmea: met merken als Zilveren Kruis, FBTO, Centraal Beheer 
en Interpolis, en circa 14.000 medewerkers in Nederland, zijn we 
niet alleen de grootste, maar ook de meest vertrouwde digitale 
verzekeraar van ons land. 
 
Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, is met ruim 3,3 miljoen 
verzekerden één van de grootste zorgverzekeraars van 
Nederland. We hebben vestigingen in Leiden, Leusden en Zwolle. 
Of het nu gaat om het regelen van zorg, het betalen van zorg 
of het streven naar vitaliteit. Wij helpen onze klanten de weg te 
vinden in de zorgwereld en het maken van de juiste persoonlijke 
keuzes in de zorg.

Talentship Zorginkoop
In het Talentship Zorginkoop voer je vier projecten van elk 
een halfjaar uit binnen Zilveren Kruis. Je maakt kennis met 
de beleidsaspecten door mee te denken over de processen 

rond het inkopen van zorg. Daarnaast zit je om de tafel met 
ziekenhuizen en andere zorgaanbieders om over de inhoud 
en condities te onderhandelen. Vanzelfsprekend leer je ook de 
achterkant van het proces kennen: de beoordeling en afhandeling 
van zorgdeclaraties. Zo ontwikkel jij je tot een professional 
op een sleutelpositie binnen Zorginkoop. We helpen je met je 
persoonlijke groei via een eigen coach en uitdagende trainingen. 
Dit programma staat open voor pas afgestudeerde wo’ers met een 
drive om zorg beter te maken en tegelijk betaalbaar te houden.

20 februari 09:00 - 10:45
Workshop

20 februari 15:00 - 16:45
Speedinterviews

20 februari 17:00 - 19:00
Netwerkborrel

ACHMEA

Als adviseur bij Adviestalent help je opdrachtgevers in de 
gezondheidszorg vooruit met advies, analyses, organiseren en het
boeken van resultaten. Zo vervulden wij bij het OLVG de rol van 
projectleider in het Value Based Hiv Care project, brachten wij bij de 
Nederlandse Patiënten Federatie cliëntenroutes in de ouderenzorg 
in kaart, leveren wij bij gehandicaptenzorgorganisatie Zideris 
programmaondersteuning op het gebied van arbeidsmarkt en
doelgroepenontwikkeling, en faciliteren wij bij ZONH het gesprek 
tussen zorgaanbieders en zorginkopers. Kortom, divers en 
uitdagend!

Adviestalent biedt je een driejarig opleidingstraject, waarbij je 
werkt aan je persoonlijke effectiviteit en daarnaast je professionele 
advies- en projectvaardigheden ontwikkelt. Training, coaching, 
mentoring gebeuren onder begeleiding van deskundige 
professionals. Kortom, werken in een commercieel bedrijf met een 
jonge werk- en leercultuur, waarin plezier,
netwerken, enthousiasme en persoonlijke ontwikkeling centraal 
staan is een bewezen basis voor de start van je carrière.
Meer weten? Kijk op www.adviestalent.nl of kom langs!

14 februari 12:00 - 12:45
Bedrijfspresentatie

21 februari 13:00 - 14:45
Workshop
Hoe ziet het leven als junior adviseur in de zorg eruit? Wat zijn 
de uitdagingen in het vak? Welke vaardigheden komen van 
pas? En wat zijn de opdrachten waar je mee aan de slag gaat? 
Tijdens deze training geven adviseurs van Adviestalent je 
antwoord op deze vragen. Daarnaast krijg je direct de kans om 
te oefenen in de praktijk aan de hand van een casus. 

Als adviseur bij Adviestalent help je opdrachtgevers in de 
gezondheidszorg vooruit met advies, analyses, organiseren en 
het boeken van resultaten. Daarnaast biedt Adviestalent je een 
driejarig opleidingstraject, waarbij je werkt aan je persoonlijke 
effectiviteit en je professionele advies- en projectvaardigheden 
ontwikkelt. Kortom, werken in een commercieel bedrijf met 
een jonge werk- en leercultuur, waarin plezier, netwerken, 
enthousiasme en persoonlijke ontwikkeling centraal staan is 
een bewezen basis voor de start van je carrière. Meer weten? 
Kijk op www.adviestalent.nl of kom langs!

21 februari 15:30 - 17:30
Speedinterviews

ADVIESTALENT
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Werken bij BMC is werken aan het verbeteren van de publieke 
sector in brede zin. Zo werken wij onder andere samen met 
onderwijsinstellingen, gemeenten, woningcorporaties en 
zorginstellingen. Onze 1200 betrokken medewerkers zetten 
zich dagelijks in voor het belang van de inwoner, de cliënt en 
de leerling. Wij onderscheiden ons door strategisch advies 
nadrukkelijk aan uitvoering te koppelen.

Onze maatschappelijke betrokkenheid komt tot uiting in 
oplossingen die er ook echt toe doen voor de mensen voor wie 
we het doen. Dit doen wij samen met de opdrachtgever, maar ook 
samen met onze collega’s. Betrokken bij elkaar houden we elkaar 
scherp, werken we continu aan onze maatschappelijke relevantie 
en maken we de stap naar verdere ontwikkeling.

15 februari 15:00 - 17.00
Informele Recruitment zonder CV-selectie

21 februari 13:00 - 14:45
Workshop

21 februari 15.30 - 17.30
Speedinterviews

In de Health Business Week krijg je de kans om informeel 
kennis te maken met BMC!

Tijdens verschillende interactieve sessies kun je al je vragen 
kwijt over de werk- en ontwikkelmogelijkheden die BMC je te 
bieden heeft. Ook krijg je een beter beeld van de verschillende 
invalshoeken van de zorg waar je in je werk mee te maken 
kunt krijgen. Bijvoorbeeld aan de hand van interessante 
cases tijdens onze workshop.

Natuurlijk is het ook een mooie kans voor ons om jou beter 
te leren kennen, zoals tijdens een gezellige speeddate. Wat 
studeer je? Wat zijn je interesses? En wat verwacht jij van een 
carrière in de zorg? BMC gaat graag met je in gesprek over 
jouw toekomst in het werkveld.

Kom jij ook kennis met ons maken?

BMC

Bostec maakt zich hard om de beste en meest efficiënte zorg 
bereikbaar en beschikbaar te maken voor behoud van kwaliteit 
van leven.

Naast de domeinen Mobiliteit en Industrie zijn de professionals 
van Bostec Management & Consultancy werkzaam in de Zorg. 
Onze klanten bevinden zich zowel in het Care als het Cure 
segment. Ons doel is om de efficiëntie en de doelmatigheid voor 
de zorgverleners te vergroten en daarmee de kwaliteit en beleving 
van de zorg voor patiënt/cliënt zo prettig, veilig en optimaal 
mogelijk te laten verlopen. 

Een aantal van onze klanten binnen de zorg zijn: Jeroen Bosch 
Ziekenhuis, Curamare, Ommelander Ziekenhuis Groningen, 
Maasstad Ziekenhuis, Ambulancezorg Groningen, AZRR en de 
Bascule. Slim verbinden doen wij ook bij: Schiphol, RET, GVB 
DVN en Sims Recycling Solutions.

Wij leiden je op tot de professional van de toekomst!
Binnen Bostec hebben wij voor net afgestudeerden een Young 
Professional programma; deze duurt 1,5 jaar en is een mix van 
werken, leren en persoonlijke ontwikkeling. 

14 februari 13:00 - 14:45
Workshop

14 februari 16:00 - 18:00
Netwerkborrel
Heb je die ene brandende vraag aan het einde van de dag 
nog steeds niet gesteld? Kom dan naar de netwerkborrel in 
Paviljoen! Onder het genot van een hapje en een drankje kan 
je nog even gezellig napraten met ons.

15 februari 15:00 - 17:00
Informele Recruitment
Wij zouden het leuk vinden om jou ook in informele setting 
te leren kennen. Kijk voor meer informatie op de informele 
recruitment pagina.

BOSTEC
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Bureau de Bont helpt organisaties succesvol te zijn. We proberen 
hierbij continu aan te sluiten op de ambities, uitdagingen en 
ontwikkelingen in de zorgsector. Wij geloven dat elke medewerker 
en iedere organisatie potentieel heeft voor verdere ontwikkeling. 
Vanuit onze expertise kijken we samen met de organisatie wat 
nodig is om doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld binnen de 
thema’s kwaliteitsmanagement en accountmanagement. Dit doen 
wij vanuit de rol die nodig is voor succes: adviseur, trainer, coach, 
procesbegeleider, projectleider of interimmer.  

15 februari 11:00 - 11:45
Bedrijfspresentatie

15 februari 15:00 - 17:00
Informele Recruitment

Ben jij op zoek naar een leuke en dynamische baan in 
een gezellig team als (junior) organisatieadviseur, ben je 
enthousiast en leergierig, heb je affiniteit met de zorg- en 
welzijnssector en heb je minimaal één jaar werkervaring? 
Kom dan gezellig aanschuiven bij onze bedrijfspresentatie 
en knoop een leuk gesprek met ons aan tijdens de informele 
recruitment. We zijn er om al je vragen te beantwoorden!

BUREAU DE BONT

Careffect is een ervaren en betrokken consultancy organisatie 
in de gezondheidszorg. Wij adviseren ziekenhuizen en GGZ-
instellingen met als doel dat de zorginstelling zich kan richten 
op haar kernactiviteiten: het beter maken van patiënten. Wij 
combineren projectmanagement, projectondersteuning en 
opleidingen met uitgebreide kennis van wet- en regelgeving. Bij 
Careffect draait het al sinds 2010 primair om goede en betaalbare 
zorg voor iedereen. Dat is onze missie. Al onze activiteiten 
zijn erop gericht om de bedrijfsvoering van organisaties in de 
zorgsector effectief te laten functioneren. Hierdoor kunnen onze 
opdrachtgevers zich primair focussen op het zorgproces. 
Onze consultants zijn werkzaam in ziekenhuizen en GGZ-
instellingen door het hele land. Careffect staat bekend om onze 
ambitieuze consultants die initiatiefrijk zijn en vaak met nieuwe 
ideeën komen. Ze worden aangemoedigd om problemen te 
signaleren, te analyseren en om nieuwe proposities te initiëren. 
De organisatie heeft een bottom-up structuur en denkt vanuit de 
praktijk. Ook de persoonlijke ontwikkeling van onze consultants 
staat binnen Careffect centraal.

14 februari 15:00 - 15:45
Bedrijfspresentatie

14 februari 16:00 - 18:00
Netwerkborrel

Als consultant bij Careffect ga je aan de slag in ziekenhuizen 
of GGZ-instellingen. Je vergaart inhoudelijke kennis van 
zorgadministratie, het elektronisch patiëntendossier, wet- en 
regelgeving en bedrijfsvoering. Met deze kennis op zak kun je 
bij onze opdrachtgevers écht het verschil maken. 

Tijdens onze bedrijfspresentatie zullen we jou meenemen 
in het werk als consultant bij Careffect. Een van onze 
consultants zal je meenemen in de wereld van Careffect 
en vertelt je alles over de dagelijkse werkzaamheden, de 
opdrachten, jouw persoonlijke ontwikkeling, het Careffect 
team, de inhousedag ‘het Zorgtalent’, onze gezelligheid en 
informele activiteiten. 

Benieuwd wie Careffect is en wat wij doen? Kom dan naar 
onze bedrijfspresentatie of ontmoet ons op de netwerkborrel!

CAREFFECT
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De schouders eronder zetten en de beste zorgsoftware 
ontwikkelen. Met die teamspirit startten Hans en Gerrit Mulder in 
1986 ChipSoft. Die no-nonsense mentaliteit is drie decennia later 
nog steeds de spil van het bedrijf. Meer dan ooit zelfs, want de 
Mulders hebben er inmiddels ruim 650 ‘Chippies’ bij.

Al die honderden medewerkers krijgen de ruimte om zichzelf via 
cursussen en opleidingen door te ontwikkelen. En om hun eigen 
ideeën uit te werken. Want bij ChipSoft geloven we in het motto 
‘beter goed bedacht, dan goed gejat’. Die vrijheid geldt óók voor 
activiteiten met je collega’s. 

Wat is typisch ChipSoft? Een medisch specialist de fijne kneepjes 
van onze software bijbrengen. Maar ook het organiseren van 
een sportactiviteit voor je collega’s. Of het ontwikkelen van een 
oplossing die patiëntlogistiek in ziekenhuizen optimaliseert. Dat 
alles met een gezamenlijk doel: onze koppositie in de wereld van 
zorg-ICT verstevigen. Doe je mee?

15 februari 09:00 - 10:45
Workshop

15 februari 15:00 - 17:00
Informele Recruitment met CV-selectie
Wij zouden het leuk vinden om jou ook in informele setting 
te leren kennen. Kijk voor meer informatie op de informele 
recruitment pagina.

18 februari 09:00 - 17:00
Inhousedag

CHIPSOFT

Cure4 is gespecialiseerd in bedrijfskundige, financiële 
en juridische vraagstukken in de gezondheidszorg, van 
ziekenhuiszorg tot VVT, GGZ en jeugdzorg. Inmiddels hebben 
we al meer dan 300 zorgaanbieders ondersteund en écht 
verder mogen helpen. Ruim twaalf jaar zijn wij bezig met onze 
Why: de zorg in Nederland toekomstbestendig maken door de 
bedrijfsvoering van zorgorganisaties te optimaliseren.

Hoe wij het verschil maken?
Bij alles wat we doen kijken we continu of het beter, slimmer, 
sneller kan: “Questioning the status quo.” Daarbij hanteren 
we duidelijke kernwaarden; eigenaarschap, integriteit, lef en 
onbaatzuchtigheid. Ze helpen ons te toetsen of we de juiste 
dingen goed doen. Daarnaast vinden wij innovatie en ontwikkeling 
enorm belangrijk. Zo besteden wij vijf maal zoveel dagen dan het 
landelijke gemiddelde, aan training en ontwikkeling en innoveren 
en inspireren we via onze C4O’s (Cure4Ontwikkeling) en LinkedIn 
Kennissessies.

Cure4 groeit snel! Nieuwsgierig naar ons? Meld je dan aan voor 
onze workshop!

20 februari 11:00 - 12:45
Workshop
Cure4 is gespecialiseerd in bedrijfskundige, financiële 
en juridische vraagstukken in de gezondheidszorg, van 
ziekenhuiszorg tot VVT, GGZ en jeugdzorg. Inmiddels hebben 
we al meer dan 300 zorgaanbieders ondersteund en écht 
verder mogen helpen. Onze inzet blijft niet onopgemerkt 
en wordt zeer gewaardeerd. Het afgelopen jaar werd Cure4 
door onze opdrachtgevers gewaardeerd met maar liefst een 
9! Ruim twaalf jaar zijn wij bezig met onze Why: de zorg in 
Nederland toekomstbestendig maken door de bedrijfsvoering 
van zorgorganisaties te optimaliseren.

Wat houdt dat nu concreet in?
In deze workshop nemen wij je mee in een aantal casussen 
die in het werk van onze consultants aan bod zijn gekomen. 
Welke vaardigheden heb je nodig als consultant, met welke 
stakeholders krijg je te maken? Wat zijn hun belangen en hoe 
zorg je ervoor dat je tot een goed eindresultaat komt?

20 februari 15:00 - 17:00
Speedinterviews

20 februari 17:00 - 19:00
Netwerkborrel

CURE4
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Alumni Victorie Thijssen en Laura Dignum aan het woord over 
hun 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 eruit? 

Wil je meer weten sluit dan aan bij onze bedrijfspresentatie! 
Furore is een specialist. Onze mensen hebben diepgaande 
kennis van het zorg- en wetenschap domein en bieden 
professionele ondersteuning. Dit doen wij voor ziekenhuizen, 
onderzoeksfinanciers en instellingen in de langdurige zorg en 
de GGZ. Furore is als informatiseringspartner betrokken bij de 
gehele levenscyclus 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 80 medewerkers. 

Interesse wat Furore voor jou kan betekenen? 
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. 

14 februari 11:00 - 11:45
Bedrijfspresentatie

14 februari 16:00 - 18:00
Netwerkborrel

19 februari 11:00 - 12:45
Workshop: Serious Game
Serious game laat je ervaren welke uitdagingen bestaan 
rond het eenmalig vastleggen van zorginformatie in het EPD, 
voor meervoudig gebruik. Het geeft je inzicht in het volledige 
proces én alle schakels die het proces raakt.

In de serious game spelen deelnemers een ziekenhuis-in-
het-klein na. Je neemt een rol aan van een van de disciplines 
in een ziekenhuis. Je ervaart welke gevolgen het heeft als 
iets niet of niet goed wordt vastgelegd. Hoe belangrijk het 
is dat er interactie is tussen alle disciplines. Bijna alles 
wat je doet, heeft gevolgen voor de ander. Wie doet wat en 
wanneer? Wanneer wordt iets overgenomen door een ander 
en wat heeft die dan nodig? Ook word je geconfronteerd met 
hoe de patiënt daar de dupe van kan worden door langere 
wachttijden en onduidelijkheid. 

Maximum aantal deelnemers voor de Serious game is 15, dus 
meld je snel aan en laat je uitdagen! 

Deloitte is a global leader in life sciences consulting services. 
Our specialists provide comprehensive and integrated solutions 
to the biopharmaceutical, medical technology, and generics 
industry to address the challenges and opportunities of the 
evolving health care ecosystem. Our breadth of services and 
industry knowledge allow us to understand each client’s unique 
business needs. Considering our life science footprint, Deloitte 
has worked with more than 95% of the Fortune 500 life sciences 
& healthcare companies. Based in Brussels, Deloitte’s Health 
Economic Outcomes Research (HEOR) team is made up of 
clinical and pharmaco-economic specialists. The team offers 
customized health economic and strategic advisory services to 
their clients to turn the challenges associated with market access 
and reimbursement into positive and compelling commercial 
opportunities. The team is backed-up by a global network of over 
5,000 life sciences and healthcare practitioners, spread out over 
Deloitte’s global network.

18th of February 12:00 - 12:45
Company Presentation

18th of February 17:00 - 19:00
Network drink

What does it mean to be a life sciences strategy consultant? 

We could show you some numbers, but we guarantee you 
that everyone’s perception of consulting is different. 

Come join us in our company presentation to learn more 
about Deloitte’s HEOR team, the type of work we do, the 
interesting clients we represent, and our ways of working. 

Follow our journey, gain an understanding on how your 
academic background aligns with our capabilities, and 
become inspired to make an impact thavt matters. 

Do you have what it takes to become a consultant? 

DELOITTE FURORE
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Medicine for Business is een start-up die staat voor data-driven 
healthcare! Wij vinden dat de tijd daar is dat alle data gecreëerd 
door zorginstellingen op de juiste manier ingezet wordt. Value 
Based Healthcare, Patiënt Empowerment en Big Data. Uiteindelijk 
gaat het er om wat je er mee doet. Onze mensen hebben 1 ding 
gemeen, impact hebben op de zorg.

Hoe wij dit doen? Door onze agile aanpak; Wij werken als 
Product Owners, Scrum Masters en Developers volgens de 
Scrum methodiek in verschillende grote ziekenhuizen en zorg 
gerelateerde bedrijven waar wij ons maximaal inzetten voor:

De zorg van morgen
Denk je nu: ik wil ook graag impact hebben op de zorg? Neem dan 
contact op met Elo Bosma Elo@medicineforbusiness.nl voor een 
vrijblijvend gesprek.

13 februari 15:00 - 16:45
Workshop
Tijdens de workshop laten wij een klant aan het woord, 
werkzaam bij een groot Rotterdams ziekenhuis, die ons 
meeneemt in de aanpak van een miljoenen project met 
1 zekerheid, namelijk: alles is onzeker. Wat heeft de 
implementatie van een nieuw EPD, Data en Scrum hiermee te 
maken? Dat hoor en leer je tijdens de workshop van Medicine 
for Business.

20 februari 15:00 - 17:00
Speedinterviews

20 februari 17:00 - 19:00
Netwerkborrel

Key Groep is een management consultancybureau dat zich 
specifiek richt op de zorg- en welzijnssector in Nederland. 
Onze betrokkenheid bij o.a. gemeenten, ziekenhuizen en 
zorginstellingen is hard nodig. Nog nooit waren er zoveel 
managementvraagstukken in de zorg als nu, met als kernvraag: 
‘Hoe investeren we in de kwaliteit van onze zorg zonder de 
betaalbaarheid ervan aan te tasten?’ Hierbij kun je denken 
aan organisatorische, innovatie, financiële, bedrijfskundige, 
strategische, IT, HR en zelfs juridische vraagstukken. Als 
consultant bij Key Groep draag je vanaf dag één bij aan het 
beantwoorden van dergelijke vraagstukken en dus aan het 
maatschappelijk veld om jou heen. 
 
In deze vraagstukken sta je er niet alleen voor. We werken als 
Key Groep altijd in teamverband, zónder hiërarchie: gezamenlijk 
zijn we verantwoordelijk voor het resultaat. Doordat we aan 
verschillende opdrachten tegelijkertijd werken, is het werk 
uitdagend en divers. Daarnaast ben jij één van onze bouwstenen, 
jouw ideeën en “ondernemerschap skills” dragen bij aan de 
identiteit en groei van Key Groep!

13 februari 14:00 - 14:45
Bedrijfspresentatie

14 februari 16:00 - 18:00
Netwerkborrel
Heb je die ene brandende vraag aan het einde van de dag 
nog steeds niet gesteld? Kom dan naar de netwerkborrel in 
Paviljoen! Onder het genot van een hapje en een drankje.

KEY GROEP

Medicine for Business

Medicine for Business

Medicine for Business
MEDICINE FOR 
BUSINESS
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Medicore is de dynamische en snel groeiende ontwikkelaar van 
het complete en gebruiksvriendelijke webbased MC EPD en het 
zorgverleners- en clientportaal wellbee. Onze softwareoplossingen 
dragen bij aan een effectieve uitwisseling van data en 
procesverbeteringen in instellingen, klinieken en praktijken in de 
ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, zintuiglijk 
gehandicaptenzorg en maatschappelijke opvang. Dagelijks werken 
meer dan 18.000 mensen in de zorg met onze software. Medicore 
heeft meer dan veertien jaar ervaring in de gezondheidszorg 
en een gedegen kennis van de meest vooruitstrevende 
mogelijkheden van ICT. Inmiddels is Medicore uitgegroeid tot 
marktleider in EPD’s voor de planbare ziekenhuiszorg en de 
ambulante GGZ. Samen met Cure4 en Vitaalpunt maakt Medicore 
deel uit van the Healthcloud.

13 februari 11:00 - 11:45
Bedrijfspresentatie

14 februari 16:00 - 18:00
Netwerkborrel
Heb je die ene brandende vraag aan het einde van de dag 
nog steeds niet gesteld? Kom dan naar de netwerkborrel in 
Paviljoen! Onder het genot van een hapje en een drankje kan 
je nog even gezellig napraten met ons.

MEDICORE

We believe Novartis is well prepared for a world with a growing, 
aging population and continuously evolving healthcare needs. 

We believe innovation that produces breakthrough medicines 
and products will be more important than ever in the healthcare 
industry in the coming years. We maintain substantial investment 
in research and development (R&D) aimed at areas of unmet 
medical need. Our product pipeline is fed by a distinctive research 
and clinical approach that focuses on scientific advances before 
market  potential.

Our R&D strategy is to continue reinforcing therapeutic areas 
where we are already strong including oncology, cardiovascular, 
eye care, biosimilars and neuroscience and to expand into new 
disease areas that we believe are ripe for innovation, such as 
immuno-oncology, aging and regenerative medicine, and infectious 
diseases.

Better patient outcomes
We seek to develop medicines and products that can produce 
positive real-world outcomes for patients and healthcare providers. 
The benefits can range from improving the cost-effectiveness of 

high-quality care to prolonging lives. We are developing services 
and technologies to augment the benefits of our core products.
Become a Partner!
The path from scientific breakthrough to successful pharmaceutical 
brand depends on mobilizing the best global resources, expertise 
and experience.

At Novartis, we often achieve success through close collaboration 
with partners who share a common vision and complementary 
strengths. A key Novartis priority across all Divisions is to build 
winning collaborations.

18th of February 16:00 - 16:45
Company Presentation

18th of February 17:00 - 19:00
Network drink

NOVARTIS
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Met kennis van IT een impact hebben op het zorgproces binnen 
ziekenhuizen.

Als consultant binnen Ziekenhuizen, doe je IT gerelateerde 
opdrachten binnen ziekenhuizen in heel Nederland. Je 
helpt ziekenhuizen actief om optimale ondersteuning van de 
zorgprocessen te realiseren met behulp van IT. Onze consultants 
hebben kennis van EPD’s, e-health oplossingen, BI-tools, 
patiëntportalen enz. Het gaat om de combinatie van proces en 
technologie, waarbij onze IT consultant het verschil maakt met zijn 
aanpak en persoonlijkheid.

We bieden je een trianeeship aan om je volledig te ontwikkelen als 
consultant. De eerste maand zal zich richten op fulltime-training (de 
Masterclass). Hierna ga je zelfstandig aan de slag met je eerste
opdracht in een ziekenhuis, maar blijf je cursussen en trainingen 
volgen. Door het onbeperkt opleidingsbudget heb je de vrijheid 
om je eigen ontwikkelingsrichting te bepalen. Na het eerste jaar 
blijft je ontwikkeling centraal staan   via ons Future Voice of Cure-
programma.

We weten dat je als consultant je Pink collega’s weinig ziet. Daarom 
zorgen we er voor dat we regelmatig leuke activiteiten doen. 
Borrelen hoort daar zeker bij en zijn we dus goed in! Kom gezellig 
langs en wij vertellen je nog uitgebreider over ons vak onder het 
genot van een biertje.

20 februari 13:00 - 14:45
Workshop Agile werken

Heb je net dat mooie project opgeleverd, kom je er op het 
laatst achter dat het eigenlijk niet was wat de klant (lees: je 
leraar) wilde of bedoelde. Of erger, de plannen zijn geheel 
gewijzigd. 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 door werken 
naar je einddoel, maar de werkzaamheden in stukken opdelen 
en na elk complete stuk evalueren; Wat hebben we gedaan? 
Is dit de richting die we moeten blijven 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 (of leraar). Een methodiek die 
niet alleen IT bedrijven gebruiken, maar die je (bijna) overal 
op kan toepassen. In deze korte workshop geven wij je de 
belangrijkste tools zodat je zelf hiermee aan de slag kan!

15 februari 11:00 - 11.45
Bedrijfspresentatie
Tijdens onze bedrijfspresentatie nemen we je mee door ons 
Traineeship programma, vertelt een consultant over onze 
laatste projecten en hoor je hoe jij vanaf dag één kan bijdragen 
aan het verbeteren van het zorgproces.

20 februari 17:00 - 19:00
Netwerkborrel

PINKROCCADE

PwC is een netwerk van zelfstandige firma’s in 158 landen met 
meer dan 226.000 mensen, waarvan circa 4.800 in Nederland. Wij 
zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van 
assurance-, belasting- en adviesdiensten. Gezondheidszorg is een 
van de sectoren waarin wij actief diensten verlenen.
 
Een wereld vol kansen 
Jouw carrière is wat het is: van jou. Jij bepaalt, wij bieden je de 
kansen. Op uitdagend werk dat er toe 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 belangrijke vraagstukken.
 
Leren en inspireren
Je wordt intensief begeleid en er is volop ruimte voor jouw ambitie 
en persoonlijke keuzes. We bieden afwisselende werkzaamheden 
bij vooraanstaande klanten. Je hebt toegang tot een wereldwijd 
netwerk en deelt je kennis, ideeën en vragen met de beste 
professionals uit je vakgebied. Je werkt in multidisciplinaire 
teams met collega’s die elkaar inspireren. Ook daarom vind je 
bij PwC veel mensen met verschillende opleidingen en culturele 
achtergronden.

Verras jezelf en je klanten
Om onze klanten te verrassen, blijven we zoeken naar nieuwe 
invalshoeken. Als het om jouw ontwikkeling gaat, kent PwC geen 
grenzen. Kijk op www.werkenbijpwc.nl.

13 februari 09:00 - 10:45
Workshop
Deel I - Kwaliteit als Medicijn
Onze filosofie is dat door het verhogen van kwaliteit, 
zorgkosten kunnen worden verlaagd. Deze filosofie 
implementeren wij samen met een grote zorgverzekeraar 
bij, en samen met, diverse zorgorganisaties (ziekenhuizen, 
GGZ-instellingen, huisartsen, ouderenzorginstellingen). Hoe 
wij dit doen, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk, staat 
centraal in de workshop.
Deel II - Health Analytics
Door middel van data analyses (van eenvoudig tot zeer 
geavanceerd) ondersteunen wij diverse partijen binnen 
de gezondheidszorg (Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, zorgverzekeraars en zorgorganisaties) 
bij inzicht krijgen in verscheidene vraagstukken. Nieuwe 
innovatieve oplossingen komen op de markt. Interesse in 
welke innovatieve oplossingen wij ontwikkelen? Hoe wij deze 
innovaties in de praktijk brengen? Wat zijn succesfactoren? 
Welke belemmeringen kom je tegen en hoe ga je hiermee om? 

20 februari 15:00 - 17:00
Speedinterviews

20 februari 17:00 - 19:00
Newerkborrel 

PWC
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Quint Wellington Redwood, kortweg Quint, richt zich op twee grote 
veranderingen die gaande zijn in de wereld: de digitale transformatie 
en de steeds groter wordende noodzaak tot duurzaamheid. Een 
belangrijke impuls van verandering komt vanuit technologie.
 
Veel zorgorganisaties stellen zichzelf de vraag of ze wendbaar genoeg 
zijn om mee te veranderen en of ze over enkele jaren nog relevant 
zijn. We zien dat organisaties onder deze druk fundamentele keuzes 
moeten maken over businessmodellen, besturing en technologie.
Onze visie is daarom dat niet alleen technologie een beslissende 
factor is. Het gaat vooral om de kennis, het leiderschap en de cultuur 
van organisaties om de relevante technologieën te herkennen en 
tot waarde te brengen voor de patiënt/cliënt, de organisatie en haar 
omgeving.
 
Quint ondersteunt organisaties bij het opstellen en implementeren van 
hun digitale strategie. Samen ontwikkelen we een koers die snel en 
effectief anticipeert op kansen en bedreigingen. Wij laten technologie - 
en vooral de toepassing ervan - tot leven komen.

13 februari 09:00 - 17:00
Inhousedag

21 februari 11:00 - 12:45
Workshop ‘Een virtueel ziekenhuis: feit of fictie?

Dag zorgbestuurders van de toekomst. De zorg heeft jullie nodig!

Om de huidige uitdagingen in de zorg zoals het tekort aan 
verpleegkundigen, een toename in Multi morbiditeit en de 
‘silver tsunami’ aan te pakken, is technologie één van de 
sleutelwoorden. Zo sprak Hugo de Jonge, huidig minister van 
VWS, zich uit over het belang van ‘koude technologie voor warme 
zorg’. Niet alleen in cure worden technologische toepassingen 
gebruikt, maar ook in care en revalidatie is technologie inmiddels 
onmisbaar. Voorbeelden hiervan zijn wearables, VR-brillen 
en domotica. Daarnaast worden zorgportalen, elektronische 
patiëntendossiers en integratie van data steeds belangrijker.

Echter bestaat er een dilemma. Hoe virtueel en digitaal kunnen 
het ziekenhuis en zorgorganisaties worden om effectief (warme) 
zorg voor de patiënt te kunnen regelen? Wij van Quint challengen 
jullie om mee te denken over de (on)mogelijkheden van een 
virtueel ziekenhuis tijdens een interactieve workshop.

21 februari 15:30 - 17:30
Speedinterviews

Wij helpen organisaties en professionals ontwikkelen.
Onze bevlogen consultants adviseren, begeleiden en trainen 
organisaties en professionals binnen de steeds veranderende 
zorgsector. Wij doen dit onder andere binnen de medisch 
specialistische zorg, langdurige zorg en integrale zorg. Onze 
expertise? Met name vraagstukken op het gebied van financiën, 
doelmatigheid, veranderkunde en kwaliteit & veiligheid. Maar, 
eigenlijk zeggen we liever dat we dáár zijn waar verandering 
en inhoudelijke kennis nodig is. We zoeken graag samen naar 
oplossingen en helpen deze implementeren. Het doel? Samen de 
zorg beter maken. 

Wij geloven dat structurele verandering wordt gedragen van 
binnenuit. Daarom staan onze mensen niet langs de zijlijn, maar 
in het veld, ín de organisatie, maken zij de bedrijfscultuur eigen. 
We luisteren en voelen wat er speelt en gaan dan aan de slag met 
verbetering. Dit doen we met inhoudelijke kennis en een drive om 
samen met andere te presteren. De klik met elkaar, daar gaat het 
uiteindelijk om. Zo zorgen we dat het resultaat blijft, ook als wij 
weer weg zijn.

15 februari 15:00 - 18:00
Informele Recruitment zonder CV-selectie

21 februari 09:00 - 10:45
Workshop

21 februari 15:30 - 17:30 
Speedinterviews

Q-Consult Zorg neemt dit jaar voor het eerste keer deel aan 
de Health Business Week. Wat kijken we ernaar uit om kennis 
met jou te maken! Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste, 
gemotiveerde en getalenteerde starters die het verschil willen 
maken in de zorgsector. 

Komende week kan je ons onder andere ontmoeten tijdens de 
interactieve workshop, de speedinterviews en de informele 
recruitment activiteit. Tijdens de workshop zullen we kennis 
delen over consultancy in de zorg, maar gaan we bovenal 
met elkaar aan de slag, zodat jij daadwerkelijk ervaart wat 
onze pragmatische werkaanpak bij onze klanten is. Het 
verbeterpotentieel zit op ieder niveau van de organisatie. 
Tijdens de speedinterviews staan een aantal van onze 
collega’s je graag te woord. Je mag ze het hemd van het lijf 
vragen over hoe het is om als consultant bij onze club te 
werken. Wat de informele recruitment activiteit zal inhouden, 
is ook voor ons een verrassing. Hoe dan ook: het wordt 
ongetwijfeld een succes, wij zijn namelijk dol op leuke, 
spontante en informele activiteiten. 

We maken graag kennis met je!

Q-CONSULT ZORG QUINT WELLING-
TON REDWOOD
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Wij zijn een jonge organisatie met nuchtere mensen die plezier 
hebben in hun werk en graag resultaat neerzetten. Nieuwsgierige 
mensen met een eigen karakter en een tikkeltje eigenwijsheid. 
 
Ons vak 
Wij helpen organisaties bij het in de praktijk brengen van 
hun strategie en dragen zo bij aan de ontwikkeling van onze 
klanten. We zijn actief in de publieke sector bij maatschappelijke 
organisaties, in de zorg en in de financiële sector. Daar brengen 
we complexe verandertrajecten tot een goed einde door middel 
van het leveren van inhoudelijk advies, coaching, programma- en 
projectmanagement. 
 
Jouw mogelijkheden bij SeederDeBoer   
Vanwege onze groeiambities zijn we permanent op zoek naar 
enthousiaste nieuwe collega’s. Collega’s met een eigen geluid, 
met een stevige inhoudelijke basis en met passie voor het vak. 
Heb je de ambitie uitdagende organisatievraagstukken aan te 
pakken? Ben jij een sterke persoonlijkheid en wil je stevig in je 
professionele ontwikkeling investeren? Herken jij jezelf in wie wij 
zijn en wat we doen? 

Dan ben jij een geschikte kandidaat voor ons Young Professional 

programma. In dit traineeship van twee jaar doorloop je een 
traject van werken en training waarin je wordt opgeleid tot 
organisatieadviseur. 
Meer weten of direct solliciteren? Kijk op: www.seederdeboer.nl/
werken-bij

15 februari 09:00 - 10:45
Business Case

15 februari 15:00 - 17:00
Informele Recruitment met CV-selectie.
Wij zouden het leuk vinden om jou ook in informele setting 
te leren kennen. Kijk voor meer informatie op de informele 
recruitment pagina.

21 februari 15:30 - 17:30
Speedinterviews
Ben je opzoek naar een stage, traineeship of een baan 
en spreekt ons bedrijf jou aan? Geef je op voor de speed 
interviews, stuur je CV en misschien kiezen wij jou om op 
een kort kennismakingsgesprek te komen. Het gesprek zal 10 
minuten duren.

Bij Quoratio geloven we in continue ontwikkeling als basis 
voor groei. Dat geldt voor onze mensen en ons vakgebied. 
Want werken is zoveel meer dan een baan. Het biedt kans op 
zelfontplooiing en zelfstandigheid. Door nieuwe technologie 
worden andere vaardigheden en een andere mentaliteit 
verwacht. Daarom kijken wij verder dan je diploma of cv. Het 
gaat om karakter en ambitie. We houden van mensen die op een 
intelligente manier uitdagingen aanpakken.
 
Je krijgt direct een vast contract, start met de basis en kunt 
je daarna specialiseren. Tijdens het traineeship ga je aan het 
werk bij topwerkgevers in jouw regio en is er volop ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling in de vorm van vaardigheidstrainingen 
en persoonlijke begeleiding. Zo beschik je na je traineeship niet 
alleen over een diploma, maar ook over relevante werkervaring én 
mooie organisaties op je cv.

15 februari 15:00 - 17:00
Informele Recruitment zonder CV-selectie.
Wij zouden het leuk vinden om jou ook in informele setting 
te leren kennen. Kijk voor meer informatie op de informele 
recruitment pagina.

20 februari 15:00 - 17:00
Speedinterviews
Ben je opzoek naar een stage, traineeship of een baan 
en spreekt ons bedrijf jou aan? Geef je op voor de speed 
interviews, stuur je CV en misschien kiezen wij jou om op 
een kort kennismakingsgesprek te komen. Het gesprek zal 10 
minuten duren.

21 februari 15:00 - 17:00
Netwerkborrel
Heb je die ene brandende vraag aan het einde van de dag 
nog steeds niet gesteld? Kom dan naar de netwerkborrel in 
Paviljoen! Onder het genot van een hapje en een drankje kan 
je nog even gezellig napraten met ons.

QUORATIO SEEDERDEBOER
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Wij zijn voor hongerige starters een gekke mix tussen recruitment 
en academie der werkenden, een bemiddel-academie 
extraordinaire. Loop jij voor de troepen uit? Durf jij jouw eigen 
weg te vinden en buiten de gebaande paden te treden? Dan 
ben jij de pionier die wij zoeken! Als jij er klaar voor bent om 
verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen ontwikkeling, vind 
je bij ons het beste van twee werelden: een uitdagend project 
en een intensief ontwikkelingsprogramma. Jouw avontuur naar 
werkgeluk! Wij zijn je stoutste schoenen. Je hoeft ze alleen maar 
aan te trekken.
Kijk op www.studelta.nl & volg ons @Studelta

14 Februari 16:00 - 18:00
Netwerkborrel
Heb je die ene brandende vraag aan het einde van de dag 
nog steeds niet gesteld? Kom dan naar de netwerkborrel in 
Paviljoen! Onder het genot van een hapje en een drankje kan 
je nog even gezellig napraten met ons.

19 Februari 10:00 - 10:45
Workshop
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 echt 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.

Bij SiRM doen we ons werk met passie. Ons werk raakt immers 
miljoenen Nederlanders. Onze activiteiten richten zich vooral op 
de gezondheidszorgmarkt, een markt die grote veranderingen 
ondergaat. Wij helpen die veranderingen in goede banen leiden 
door het leveren van strategisch advies op basis van grondig 
onderbouwde analyses, aan beslissers op deze complexe markt. 
Hierbij staat inhoud op de eerste plaats.
 
SiRM is ambitieus en groeit. We zoeken mensen met een 
solide analytische basis die niet bang zijn om aan complexe 
vraagstukken te rekenen. Ons team bestaat uit een mix van 
ervaren en jonge consultants. Consultancy rust wat SiRM 
betreft op vier pijlers: analyse, creativiteit, communicatie en 
implementatie. Persoonlijke ontwikkeling bij SiRM is erop gericht 
om die pijlers verder te versterken. SiRM biedt een mooie 
combinatie tussen persoonlijke ontwikkeling en werk dat er toe 
doet. Een uitdagende en inspirerende werkomgeving, waar geen 
week hetzelfde is als de andere.

14 februari 09:00 - 10:45
Business Case
Tijdens de Business Case gaan we met elkaar kijken hoe 
zorgverzekeraars in Nederland zorg inkopen. Het proces 
wordt nagespeeld door de deelnemers. SiRM zoekt mensen 
met een solide analytische basis die niet bang zijn om 
aan complexe vraagstukken te rekenen. Consultancy 
rust wat SiRM betreft op vier pijlers: analyse, creativiteit, 
communicatie en implementatie. Dat verwachten we dan ook 
van deelnemers.

15 februari 15:00 - 17:00
Informele Recruitment met CV-selectie
SiRM neemt deel aan een informele activiteit en business 
case. Bij de informele activiteit leren we graag mensen 
kennen die onze passie delen en geïnteresseerd zijn in 
strategische consultancy.  

SIRM STUDELTA
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Werken bij TIMEFF is werken met de missie om de zorg 
transparant en betaalbaar te maken, met als doel: TIMEFF op 
iedere werkplek in de zorg, wereldwijd.

In de zorg draait het om de patiënt. Onze missie is om ervoor te 
zorgen dat behandelaars zoveel mogelijk tijd aan hun patiënten 
kunnen besteden. Met hulp van slimme technologie verlichten wij 
de administratieve lasten. Hiermee zorgen we ook voor kortere 
wachtlijsten en verlaging van de zorgkosten. Uiteraard doen 
we dat binnen de kaders van de continu veranderende wet- en 
regelgeving. Wij geloven dat je pas goede zorg kunt leveren als je 
zelf goed georganiseerd bent.

TIMEFF is een snelgroeiend Rotterdams bedrijf en onze cultuur 
kenmerkt zich door dynamiek, leervermogen, diversiteit in werk 
en mensen en de absolute focus op het helpen van onze klanten. 
Hiervoor staan de volgende kernwaarden centraal: Innovatie, 
Commitment en Eerlijkheid.

Interesse? Wij zijn regelmatig op zoek naar sales consultants, 
consultants, ontwikkelaars en helpdeskmedewerkers, maar ook 
als je op zoek bent naar een (afstudeer-) stageplaats of relevante 
bijbaan horen we graag van je.
www.timeff.com

15 februari 12:00 - 12:45
Bedrijfspresentatie
Wil jij weten hoe het is om te werken bij TIMEFF, de 
Rotterdamse snelgroeiende ontwikkelaar van Emma - ZIS/EPD 
software voor zelfstandige klinieken? Een bedrijf waar je snel 
bij de klant met de volle breedte van de software aan de slag 
kunt? 

15 februari 15:00 - 17:00
Informele Recruitment zonder CV-selectie
Wij zouden het leuk vinden om jou ook in informele setting 
te leren kennen. Kijk voor meer informatie op de informele 
recruitment pagina.

21 februari 15:30 - 17:30
Speedinterviews
Ben je opzoek naar een stage, traineeship of een baan 
en spreekt ons bedrijf jou aan? Geef je op voor de speed 
interviews, stuur je CV en misschien kiezen wij jou om op 
een kort kennismakingsgesprek te komen. Het gesprek zal 10 
minuten duren.

Talent for Care (T4C) is ontstaan vanuit de visie: ‘betere zorg 
door beter (persoonlijk) leiderschap’. T4C doet dit door nieuw en 
bestaand leiderschap te (h)erkennen, (door) te ontwikkelen en met 
elkaar te verbinden. T4C heeft hiervoor verschillende programma’s 
ontwikkeld, bestaande uit een combinatie van coaching, training, 
intervisie, opdrachten en inspiratiesessies.

Het oorspronkelijke programma, het Talent for Care 
TRAINEESHIP, richt zich op starters (<30 jaar, HBO+ opgeleid, 
max 3-5 jaar werkervaring). Iedere half jaar start er een 
nieuw team. Talenten worden gedurende twee jaar ingezet 
op verschillende projecten bij diverse organisaties in de zorg. 
Talenten worden begeleid op project inhoud, gecoacht op 
persoonlijke ontwikkeling en elke maand is er een module gericht 
op kennis en/of vaardigheden toepasbaar in de zorg.

Naast bovengenoemd TRAINEESHIP heeft T4C ook een PLUS 
programma voor meer ervaren professionals en een MEDISCH 
LEIDERSCHAP programma voor artsen. Ook kan T4C worden 
ingezet als partner voor een ‘op maat’ ontwikkelprogramma binnen 
een organisatie of regio.

13 februari 13:00 - 13:45
Workshop

14 februari 16:00 - 18:00
Netwerkborrel

Talent for Care (T4C) biedt jonge, getalenteerde professionals 
met passie voor de zorg een tweejarig traineeship. In deze 
twee jaar ga je op 3 verschillende plekken in de zorg aan 
de slag als manager, adviseur of projectleider. Tegelijkertijd 
word je als Talent intensief getraind en gecoacht gericht 
op leiderschap in zorg en welzijn. Wil je graag een bijdrage 
leveren aan het verbeteren van de zorg en ontdekken welke 
rol daarin goed past bij jou? Dan biedt het traineeship van 
Talent for Care een mooie kans om dit te ontdekken! Je 
leert jezelf beter kennen, werkt aan het vergroten van je 
persoonlijke effectiviteit en bouwt binnen no-time een groot 
netwerk op binnen zorg & welzijn. Ben je nieuwsgierig hoe dit 
traineeship er verder uit ziet en wil je een eerste keer een mini 
training van Talent for Care ervaren? Schrijf je dan in voor de 
workshop.

TALENT FOR 
CARE

TIMEFF
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ValueCare helpt al ruim 10 jaar om zorginstellingen 
gebruiksvriendelijk en snel van relevante sturingsinformatie te 
voorzien. Een team van 75 consultants, data-specialisten en 
ontwikkelaars ontwerpt dagelijks slimme algoritmes en modules 
om complexe data te vertalen naar concrete acties. Onze 
belangrijkste diensten zijn financiële risicobeheersing, business 
intelligence en omzetprognose. Wat dit inhoudt, leggen we je 
natuurlijk graag verder uit tijdens deze HBW.
 
Bij ons werken betekent werken in een jong Utrechts IT-
bedrijf, dat koploper is in het segment. Wij geloven in vrijheid, 
verantwoordelijkheid en zelf nadenken. Je werkt bij ons op 
bovengemiddeld academisch niveau, en daarbij hoort veel 
vrijheid en verantwoordelijkheid. Nog belangrijker zijn goed 
kunnen samenwerken, het brengen van positieve energie en 
enthousiasme. Ben jij fris, analytisch en heb je een warme 
persoonlijkheid? En heb je zin om te werken bij marktbepalers? 
Ontmoet onze collega’s tijdens onze bedrijfspresentatie, workshop 
Business Intelligence of 1-op-1 bij de speed-interviews.

13 februari 12:00 - 12:45
Bedrijfspresentatie

20 februari 11:00 - 12:45
Workshop

20 februari 15:00 - 17:00
Speedinterviews

ValueCare is een snelgroeiend en succesvol bedrijf met 
bevlogen consultants, dataspecialisten en developers. Als 
marktleider in de ziekenhuiszorg en GGZ, zijn we altijd op 
zoek naar talenten die hoofd & hart slim combineren. Kom 
kennismaken bij onze bedrijfspresentatie, dan laten we zien 
wie we zijn en waar we goed in zijn.
 
Zit je (bijna) in je master en wil je zelf ervaren hoe je grote 
hoeveelheden data kunt vertalen naar live (!) business 
intelligence informatie en forecasts? Zodat jij de financiële 
directie kunt voorzien van strategische informatie? Neem dan 
je laptop mee naar onze business intelligence workshop.
 
Consultants & dataspecialisten gezocht! Studeer je 
binnenkort af, hou je niet van saaie rapporten en suffe targets, 
maar wel van data, IT, warme collega’s en klanten, tafelvoetbal 
en van écht intelligente dingen doen met bijpassend salaris? 
Stuur je CV met een leuke tekst en meld je aan voor een 
speed-interview.

VALUECARE VGZ

Aangenaam! Wij zijn coöperatie VGZ. Met ruim 4 miljoen 
verzekerden zijn we één van de grootste zorgverzekeraars zonder 
winstoogmerk van Nederland. 

Wij nodigen jou uit om samen met bijna 2.000 collega’s 
antwoorden te vinden om de zorg in Nederland zinnig en 
betaalbaar te houden. Dat is een spannende weg, die vraagt om 
mensen met scherpte en ondernemerschap. Samen zoeken we 
steeds weer naar oplossingen in een complexe, veranderende 
wereld. 

Bij coöperatie VGZ krijg je de veel mogelijkheden om nieuwe 
dingen te leren en ontmoet je elke dag nieuwe mensen. Met al 
deze mensen vormen we een enthousiaste, informele en jonge 
organisatie die dagelijks werkt aan het slimmer organiseren van de 
zorgt. Want voor goede zorg, zorg je samen.

20 februari 13:00 - 13:45
Bedrijfspresentatie
‘Wat doe je nu precies tijdens je werk? “ Deze vraag wordt 
ons vaak gesteld. Ben jij daar ook benieuwd naar? Laat je dan 
bijpraten over werken bij Coöperatie VGZ. 
Opereren op het snijvlak van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en commercie. Vanuit deze positie 
werkt VGZ aan zinnige zorg. De interessante wereld van 
zorgverzekeringen kun je bijvoorbeeld leren kennen door 
het Traineeship, waar wij je graag meer over vertellen. In 
dit programma krijg je de kans om een vliegende start te 
maken binnen VGZ. Je leert de hele organisatie kennen 
doordat je te maken krijgt met onze divisies, merken, 
stakeholders, klantengroepen en proposities. Daarnaast kun 
je jouw professionele vaardigheden verder ontwikkelen en 
uitgebreide vakkennis opdoen in uiteenlopende projecten. 
Hiermee stomen we je klaar voor de volgende stap in je 
carrière bij Coöperatie VGZ. Met onze presentatie krijg je al 
een aardig beeld. Durf jij je te laten verrassen?

20 februari 17:00 - 19:00
Netwerkborrel
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YOUNG 
INNOVATORS OF 
MEDICINES

The pharmaceutical sector is enterprising and innovative. The aim 
of the Association is to promote the availability of new medicines 
for patients, to create a favorable research climate and to convey 
the value of the innovative medicine.
The Innovative Medicines Association is the trade association 
of pharmaceutical companies that focus on the research and 
development of new medicines. The Association has 44 members.
The Young Innovators of Medicines are young professionals who 
work with the members of the Association. They are engaged in 
talent development, but also, for example, make contact with other 
young people working in health care. They are the ideal party to 
ask how you can get started in this dynamic sector.

18th of February 14:00 - 15:45
Workshop ‘Working in the innovative pharmaceutical industry’

Are you curious how you as an ambitious, recently graduated 
can make career in this dynamic sector? Come to our 
workshop in which we give you a picture of the career 
opportunities within the innovative pharmaceutical industry. 
In addition, we provide an overview of which companies are 
active in this sector and what is involved in the development 
of medicines.
All sorts of different functions will be dealt with and the 
required competencies, follow-up steps, our own experiences 
and opportunities for starting up within this innovative sector 
will be discussed in more detail.
In short; an interactive workshop with everything you ever 
wanted to know about this sector.

18th of February 17:00 - 19:00
Network drink
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Heb je een brede interesse in de gezondheidszorg, wil je meer 
weten over duurzaamheid in de zorg en wil je graag in contact 
komen met zorgbestuurders? Kom dan naar onze ‘Care for your 
future-dag’ op dinsdag 19 februari 2019 van 13.00 – 17.00 in het 
Van Donge en de Roo stadion (Excelsior stadion).

In samenwerking met Medicine For Business organiseert 
SHARE’s Health Business Week een unieke middag. Samen 
met interessante genodigden en jullie wordt vanuit verschillende 
perspectieven gekeken naar het thema duurzaamheid in de 
gezondheidszorg. Op deze manier hopen wij jullie een nog 
bredere kijk te geven op de functies die je als student met 
interesse voor de zorg kunt gaan uitoefenen. 

Onder de genodigden zijn een aantal grote namen uit de 
gezondheidszorg aanwezig, waaronder: Piet Batenburg 
(Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis), Simon 
Vermeer (Chief Information Officer bij het Erasmus Medisch 
Centrum) en de Sustainable Healthcare Challenge (platform 
voor studenten om duurzaam ondernemerschap in de zorg te 
initiëren).

Deze interactieve middag bestaat uit een paneldiscussie waarin 
je de mogelijkheid krijgt om zorgbestuurders kritisch te bevragen 
over stellingen. Vervolgens wordt middels de ‘eerste ronde’ 
tafelsessie dieper ingegaan op casussen van onze genodigden. 
Na de pauze introduceert een spreker de casus, die je samen met 
deelnemers van de ‘tweede ronde’ tafelsessie moet oplossen. 
Om in de stijl van onze locatie te blijven, is aan deze sessie 
een competitief element verbonden. Je team krijgt namelijk de 
mogelijkheid om jullie oplossing als te pitchen. Voor de groep met 
het beste idee zal een mooie prijs klaarliggen! 

Een ‘derde helft’ mag in een voetbalstadion niet ontbreken. 
Daarom is er na de sessies uitgebreid de mogelijkheid om te 
netwerken met de genodigden en medestudenten. Dit alles zal 
plaatsvinden onder het genot van een hapje en drankje.

Met een Health Business Week ticket is het niet nodig een 
apart ticket te kopen voor dit evenement.
Aparte tickets voor dit evenement zijn beschikbaar voor 5 
euro.

CARE FOR YOUR 
FUTURE-DAG

Are you interested in health care and not afraid to cross your 
borders? The purpose of this day is to discover international career 
opportunities. Not only internationals students are welcome, but 
also Dutch students with international ambitions. Join ‘International 
day - Cross your borders’ to see what the opportunities are for an 
international career within health care!

In the morning ‘Explore your career’ will take place: different 
people, different nationalities and different organisations. During 
the event, organized on behalf of the International Society of 
Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), you will 
get the chance to meet people who are pursuing different careers 
in health, policy and management. After a short introduction of the 
invitees and the variety of careers, you have the chance to speak 
to them individually and in an informal way. Time to start exploring!

The next activity will be the company presentation of Deloitte 
Belgium. They want to create awareness for the job opportunities 

in their company for especially HEPL-students.
In the afternoon it’s time for the traditional Pharma-day. Young 
Innovators of Medicine will explain more about working in a 
pharmaceutical company. In addition, Novartis is having their 
company presentation. To close off the day, enjoy the network 
drink afterwards.

Keen to read more? Look at the company page of Young 
Innovators of Medicine, Novartis and Deloitte. 

A Health Business Week ticket gives you free entrance to 
International day. 

Only interested in International day - ‘Cross your borders’? 
We offer a ticket for a reduced price for only 5 euro and this 
ticket gives you entrance to Explore Your Career - market, 
Company presentation Deloitte and Pharma-day.

INTERNATIONAL DAY - 
‘CROSS YOUR BORDERS’
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De Health Business Week Commissie organiseert twee 
verschillende informele activiteiten, welke beide plaatsvinden 
op vrijdag 15 februari van 15:00 uur tot 17:00 uur. De precieze 
invulling van de informele recruitment is nog een verrassing maar 
je kunt hierbij denken aan een barista workshop, sushi workshop, 
bowlen, boksen, curlen, etc. 

We bieden een informele activiteit zowel met als zonder CV 
selectie. Je hoeft geen CV in te leveren mocht je mee willen doen 
met de volgende bedrijven: Bureau de Bont, Novartis, Bostec, 
Timeff, BMC, Qconsult en Quoratio.

CV selectie is wel van toepassing indien je in contact wil komen 
met SeederdeBoer, Chipsoft en SiRM. Deze selectie wordt gedaan 
door de bedrijven zelf.

INFORMAL RECRUITMENT

Is er een dresscode tijdens de HBW?
Ja, tijdens de gehele Health Business Week is de dresscode 
‘Business Casual’.

Waar vind ik mijn persoonlijke schema voor de Health 
Business Week?
Je persoonlijke schema kan je online vinden door in te loggen op 
www.share-fa.com. Deze inloggegevens heb je aangemaakt toen 
je een HBW ticket kocht. Onder het kopje ‘My events’ vind je jouw 
persoonlijke schema.

Hoe schrijf ik me uit voor een activiteit?
Je kunt je uitschrijven voor een activiteit door een mail te sturen 
naar secretaris@healthbusinessweek.nl. Vermeld hierin je naam 
en om welke activteit(en) het gaat. Dit kan tot uiterlijk 48 uur 
van te voren, maar doe dit bij voorkeur eerder zodat iemand 
anders in jouw plaats kan deelnemen aan de activiteit. Indien 
je je afmeldt voor een activiteit of om welke reden dan ook niet 
aanwezig bent, kom je niet in aanmerking voor de bol.com actie.

Welke consequenties zijn er als ik niet kom opdagen 
voor een activiteit?
Als je zonder afmelding niet komt opdagen bij een activtieit waar 
je wel voor ingeschreven stond zal het desbetreffende bedrijf 

daarvan op de hoogte worden gebracht. Dit laat natuurlijk geen 
goede indruk achter bij een bedrijf. Daarnaast ontvang je na afloop 
van de week geen bol.com cadeaukaart.

Wat houdt een anoniem CV in?
Om iedereen een gelijke kans te bieden, vragen wij voor 
activteiten met CV selectie een anoniem CV (zonder contact- en 
persoonsgegevens) in te leveren. 
 

FAQ
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PLATTEGROND + ROUTE
   Tram 7, 21, 24 (Stop Woudestein)           Metro A, B, C (Stop Kralingse Zoom)

Femke Nouws
Voorzitter

Astrid Felix
Secretaris

Maartje
Groeliker
Acquistie

Inge Laane
Event Manager

Martijn
van Dam
Algemeen lid 
van Bestuur

Lotte
van Selm
Acquisite

Iris Schouwstra
Acquisitie

Jessica Overmeen
Penningmeester

Lindsey Meijer
Marketing & Design

COMMISSIE 2019

We hopen je te ontmoeten tijdens de Health Business Week 2019!
De Health Business Week commissie 2019 wil graag iedereen bedanken die 
bijgedragen heeft aan deze week. 

Contact informatie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Bayle J7-35
Burgemeester Oudlaan 50  Website: www.healthbusinessweek.nl
3062 PA Rotterdam   E-mail: secretaris@healthbusinessweek.nl
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