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Zes tweedaagse modules
voor iedereen die (nog)
meer wil betekenen in de zorg
Sterke inhoud, hoog niveau
Toonaangevende sprekers
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Levenslang netwerk van
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Concrete Nieuwe Zorg
oplossingsrichtingen voor
uitdagingen in de
dagelijkse praktijk

Start 7 april 2022

Evaluatie
zevende collegejaar:

9,2

Masterclass NieuweZorg collegejaar 10 is klaar voor
de start! Vanuit onze visie op de ontwikkelingen in
de zorg is een programma voor 2022 ingericht dat de
belangrijkste thema’s van Nieuwe Zorg diepgaand
behandelt. Een programma dat innovatie en
vernieuwing ademt.
Masterclass NieuweZorg biedt al negen achtereenvolgende
jaren verbreding en verdieping voor iedereen die iets in de zorg
betekent en er (nóg) meer in wíl betekenen. Thema’s o.a.:
• Ins en outs van het zorg(verzekerings)stelsel
• Brede blik op innovatiekansen en inbedding daarvan
• Politieke omgeving in Nederland en Brussel
• Leiderschap in de nieuwe Zorg wereld
• Ouderenzorg, zorgtransformatie, transformationeel leider
schap en Planetary Health
• Concrete Nieuwe Zorg
Voor wie?
innovaties in de praktijk
Deelnemers aan de Masterclass NieuweZorg zijn betrokken, op
Vanuit dat laatste thema gaan
de deelnemers gedurende het
programma aan de slag met een
toekomstvisie
op de eigen
afdeling/
organisatie.

innovatie gerichte en gedreven (high potentials, middel en hoger)
managers en directieleden in de zorg en aanverwante gebieden:
politiek, zorgverzekeraars, farmacie, Medtech, Biotech, eerste en
tweedelijn, algemeen ziekenhuis, GGZ, patiëntenverenigingen
enzovoorts.
Professionals die de zorg vanuit hun ervaring kennen en op zoek
zijn naar mogelijkheden om zich te verdiepen. Professionals die
hun passie voor de zorg delen en na deelname aan de Masterclass
een netwerk voor het leven vormen.

Gerenommeerde
sprekers

Alle genoemde thema’s
worden deskundig
behandeld door zorgvuldig geselecteerde, gerenommeerde
sprekers uit de zorg, academia, overheid, bedrijfsleven/industrie
en andere voor de zorg relevante organisaties.

Sámen, ánders, béter!

Investering
De Masterclass NieuweZorg bestaat uit zes tweedaagse
blokken. De investering voor deelname bedraagt € 13.450,exclusief btw. Hierbij is inbegrepen: deelname aan de colleges
en activiteiten, hotelovernachtingen, ontbijt, lunch, diner
en versnaperingen, een coachend intakegesprek inclusief
persoonlijkheidstest, een individueel profile dynamics
onderzoek en terugkoppeling. Tevens heeft iedere deelnemer
de mogelijkheid een collega of relevante relatie als introducé
uit te nodigen, om de colleges van één dagprogramma bij een
blok naar keuze te volgen (uitgezonderd blok 1). In geval van
verhindering bestaat (onder voorwaarden) voor één gemist
collegeblok de mogelijkheid dit het volgend collegejaar alsnog
te volgen.

De Masterclass NieuweZorg wordt inhoudelijk en programmatisch ondersteund door de Raad van Inspiratie met vertegenwoordigers uit alle relevante geledingen in de Zorg. Samen
met de sprekers en de organisatie vormen zij een team van
ervaren professionals die overtuigd zijn van de noodzaak om het
sámen, ánders, béter te doen in de zorg en hebben daarom de
Masterclass NieuweZorg naar een next level gebracht.

Unieke, extra mogelijkheid:
Post-WO diplomering
De Masterclass NieuweZorg heeft diverse accreditaties en staat
al jaren garant voor kwaliteit en een hoog inhoudelijk niveau. Dat
wordt nog eens onderstreept met de unieke mogelijkheid tot
aanvullende Post-WO diplomering. Na afronding van de Masterclass
kunnen deelnemers het Post-WO diploma behalen door de
uitvoering van een afstudeeropdracht onder begeleiding van
prof. dr. ir. Liset van Dijk (Programmaleider Farmaceutische Zorg
NIVEL, bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research
Rijksuniversiteit Groningen) en/of een van haar teamleden.

Voorlopig programma 2022

Actueel programma, sprekersoverzicht en
aanmelding: www.masterclassnieuwezorg.nl

Actueel cijfer achtste
col l egejaar? Of gem idd el d cijfer eval uatie?
Do. 7 en vr. 8 april 2022, Rotterdam

Do. 12 en vr. 13 mei 2022, Eindhoven

Blok 1 - Het zorg(verzekerings)stelsel,
hoe zit dat precies?

Blok 2 - De zorg van morgen, hoe gaan we al die
innovaties inbedden?

Inrichting, kosten & financiering, verantwoordelijkheden zelf
standige bestuursorganen, toekomstbestendigheid en visies
van zorgexperts uit het veld.

E-health, ICT in de zorg, Big Data, domotica & robotica,
Medtech & Biotech, Nieuwe Zorg vergoeding & financiering.

Keynote speakers o.a. (2020/2021)
Prof. dr. Wim Groot (Universiteit Maastricht), prof. dr. Patrick
Jeurissen (Radboud Universiteit), dr. Marc Pomp (MP economische
beleidsanalyses), Cees H.A. Wittens, MD PhD (Emeritus Professor of
Venous Surgery), drs. Floris Logman (Menzis), dr. Lonneke Timmers
(Zorginstituut Nederland), drs. Georgette Fijneman (Zilveren Kruis)

Dr. Hans Ossebaard (Amsterdam UMC), Hugo te Kaat (Coöperatie VGZ),
dr. Nicky Hekster (IBM Watson Health), prof. dr. Leonard Witkamp
(Ksyos), prof. dr. ing. Peter van der Spek (Erasmus MC), drs. Gelle Klein
Ikkink (ministerie van VWS), Sjoerd Emonts MSc (BeBright Consultancy),
prof. dr. Eveline Wouters, MD, PhD (Tilburg University | Fontys
Paramedische Hogeschool), Martijn Aslander (auteur 'Nooit af')

Wo. 8 en do. 9 juni 2022, Den Haag

Wo. 6 en do. 7 juli 2022 Driebergen

Blok 3 - Zorg en politiek, hoe werkt dat nou?

Blok 4 - Leiderschap in de zorg, wat hebben we nodig?

Werkbezoek Tweede Kamer en Eerste kamer; in gesprek met
Tweede Kamerlid zorg; Haagse bekenden en hun Haagse
verhaal; Haagse lobby: de do’s and don’ts van Public Affairs,
van je issue naar Kamervragen. Programma in samenwerking
met Public Matters.

Over collectief leiderschap en ruimte geven aan innovatie.
De kracht van teams, van verliezen en ongemak. Over lef
en losdenken. Tijdens dit blok krijg je meer inzicht in je
persoonlijke verandermanagementstijl.

Keynote speakers o.a. (2020/2021)

Hilde Kauffman MSc en Patricia van Hees MSc (Team Talent
Development, Derks & Derks), Hans Nieuwenburg (oud-Olympiër en
teammanager Nederlandse waterpolomannen), Wouter Keijser MD,
PhD (Universiteit Twente), drs. Marjolein de Jong (Alexander Monro
Ziekenhuis), drs. Diana Monissen (Reinier Haga Groep), drs. Mariëlle
Bartholomeus (Rivas Zorggroep)

Mr. Rens Raemakers (D66, Tweede Kamer), drs. Joba van den Berg
(CDA, Tweede Kamer), Bob van Pareren (JA21, Eerste Kamer), dr. Marcel
Canoy (VU Amsterdam, Autoriteit Consument & Markt), drs. Ivo van
Dijk (ONVZ), drs. Lieke Franken (Ministerie van Financiën), dr. Christiaan
Schakel (Ministerie van Financiën), drs. Peter van Keulen (Public
Matters), drs. Maaike van Vliet (Public Matters)

Keynote speakers o.a. (2020/2021)

Keynote speakers o.a. (2020/2021)

Do. 29 en vr. 30 september 2022, Brussel

Do. 3 en vr. 4 november 2022, Utrecht

Blok 5 - Wat heeft Brussel met onze zorg en waar
lopen de lijntjes naar Nederland?

Blok 6 - Hoe staat het met onze ouderenzorg, de
weg naar zorgtransformatie en transformationeel
leiderschap en rekenschap voor Planetary Health?

De rol van Europa in de zorg: Brusselse lobby en relevante
stakeholders (incl. werkbezoek Europees Parlement).
In samenwerking met Bureau Brussels en met medewerking
van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland
in Brussel, EU Directoraat Generaal Gezondheid en
Voedselkwaliteit (SANTE) en diverse Europarlementariërs.

Keynote speakers o.a. (2020/2021)
Friso Coppes (Bureau Brussels), prof. dr. Fedde Scheele
(OLVG Amsterdam, VU Amsterdam), Bart Ooijen (Permanente
Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU (PVEU), Tidde Goldhoorn
(DG Sante, Europese Commissie), Pascal Garel (European Hospital &
Healthcare Federation - HOPE), Sietse Wijnsma (Renew Fractie, Europees
Parlement), Elizabeth Kuiper (European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations - EFPIA)

Inclusief werkbezoek Prinses Máxima Centrum en
slotevenement met onder andere Nieuwe Zorg Toekomstvisies,
inspirerende sprekers en uitreiking certificaten.

Keynote speakers o.a. (2020/2021)
Prof. dr. Robbert Huijsman (Erasmus Universiteit Rotterdam, Geriant),
Philip Idenburg MSc MBA (BeBright Consultancy), drs. Michel van Schaik
MScPH (Rabobank Gezondheidszorg), dr. Hans Ossebaard (Amsterdam
UMC), drs. Gita Gallé (Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie),
drs. Fieneke de Munck Mortier (Prinses Máxima Centrum voor
Kinderoncologie), drs. Hans van Kuijk (St. Anna Zorggroep), dr. Anita
Wydoodt (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis TIlburg)

Aansluitend slotevenement
Presentaties toekomstvisies deelnemers, uitreiking certificaten en
verrassend programma in feestelijke ambiance.

Meningen van deelnemers
“… geeft je
bagage om je organi
satie te prikkelen en ideeën te
lanceren om stappen te zetten
naar toekomstproof zorg.”
Nicole Verhoeven
Manager Kwaliteitszorg en programma
manager | GGZ
Oost Bra
bant

“… goed
zicht gekregen op het
totale zorglandschap en trends,
waar je vandaag al iets mee kunt…
Vernieuwend en toekomstgericht…
Na elk blok een voldaan gevoel
met nieuwe energie.”
Abeth Demmers
Director HR
Benelux |
Mediq

“… met
elkaar sparren over de
zorg… veel geleerd
over verschillende visies
op de zorg waardoor je
elkaar beter begrijpt…”
Mireille Voorbraak
Accountmanager
Immuno-Oncologie
| Bristol-Myers
Squibb

“… divers
programma… zeer
verrijkend om samen met
deelnemers van verschillende
organisaties, dus vanuit
verschillende perspectieven,
naar de zorg te kijken.”
Sander van Bochove
Zorginkoper regio
Noord Nederland |
Zilveren Kruis
“Afwisselend,
praktisch… verbreding
van netwerk… inspirerend
en breed inzicht biedend in
multi-stakeholder visies.”
Timo van der Linden
Commercial
Director | Biogen
Netherlands

“… leerzaam
en interessant…
meerwaarde in toegang tot
beroepsprofessionals… inzicht
in zorglandschap… discussie
met medecursisten.”
Rogér Wijnands
Managing Director |
Wijnands
Quality Sup
port
“Enorm

“… echte
pareltjes tussen de vele
sprekers… Mooi om verschillende
type innovaties vanuit verschillende
perspectieven aangeboden te
krijgen… Zeer inspirerend,
netwerkuitbreidend en zeker
aanbevelenswaardig!”
Renna Plukker
CEO | Deutsche
Telekom
verhelderend… inzicht
Healthcare
en begrip van de totale zorg
keten… netwerk… je brain
wordt gechallenged.”
Tineke Tromp
HR Manager |
Medisch Spectrum
Twente

“Goed
geïnformeerde en
geëngageerde sprekers, een
mooie diverse groep deelnemers en
een organisatie met oog voor de
persoon… een mooie basis kunnen
leggen voor mijn eigen werk in de
NieuweZorg.”
Susan van Velzen
Strategisch adviseur
zorg | Autoriteit
Consument en
Markt
“Inspirerende,
zeer deskundige
sprekers… enorm gevarieerd
programma… na elke bijeenkomst
enthousiast en nieuwe ideeën…
gepassioneerd
om verandering te brengen.”
Ragna Ouwerkerk
Manager
Communicatie |
Mediq

“Inspire
rende bijeenkomsten…
nieuwe businessmodellen die
gebruik maken van de nieuwste
(data)technologie... contacten
met deelnemers en sprekers.”
Caroline Hofsté
Head Market Access
Oncology | Novartis
Pharma
“Kennis
vergaard, geïnspireerd
en mijn netwerk vergroot… nieuwe
inzichten gekregen over politieke
besluitvorming… de Masterclass
dwingt je tot zelfreflectie en de
zorg vanuit een helikopter
perspectief te bekijken.”
Robbert Schuijbroek
Value, Access &
Policy Manager |
Amgen

“… ontzettend veel
inspiratie en kennis opgedaan,
waar ik voor nu en in de toekomst
nog heel veel aan ga hebben…
Door verbreding absolute
verdieping!”
Roos van der Bent
Hospital Account
manager | Sanofi
Genzyme

“… aan te
raden aan iedereen die in
de zorg werkt of er mee te maken
heeft en zich wil laten informeren
en inspireren om de Nederlandse
zorg te verbeteren.”
Isar Wulffaert
Waarnemend huisarts en
Zorginnovator | Div.
praktijken en huis
artsenposten

Impressies

Het team achter Masterclass NieuweZorg
De organisatie van de Masterclass NieuweZorg bestaat uit een team van ervaren, deskundige verbinders,
bekend in de zorg en aanverwante sectoren en ervaren in de inhoudelijke programmering en organisatie
van opleidingen, themabijeenkomsten en kennis- en netwerkevenementen.

Jan Derks

Initiator/directeur-eigenaar sinds 2012
Directeur van Derks & Derks, specialist bij in-, door- en
uitstroom van menselijk talent bij farmaceutische, medische en
gezondheidszorgbedrijven. Jan is initiator, organisator, inspirator en
directeur-eigenaar van de Masterclass NieuweZorg.

Gerhard Bruggink
Programmaleider

Directeur/eigenaar Bruggink Communicatie Support (sinds 1993). Ruim 28 jaar
ervaring in de organisatie van symposia, debatten en seminars over uiteenlopende
thema’s in de Zorg. Een ruim netwerk en uitstekende naam in de Zorg, de
bestuurslagen die daarin actief zijn, de farmakolom, Medtech en Biotech.

Ivo Struik

Programmaleider/moderator
Directeur/eigenaar PharmaXS Consult voor advies en interim management in
Biotech, Medtech en de zorg. Daarvoor 24 jaar verschillende (leidinggevende)
functies bij GSK en ViiV Healthcare in Nederland, Europa en Global op gebied van
Government Affairs, Pricing & Reimbursement en Patient Access.

Sámen,

ánders,

béter!

Accreditatie

Databankweg 12a, 3821 AL Amersfoort
Tel. 033 - 303 07 59
info@masterclassnieuwezorg.nl
www.masterclassnieuwezorg.nl
Mediapartner

Aan de Masterclass NieuweZorg zijn accreditatiepunten toegekend door
diverse beroepsverenigingen:
• 40 ABAN accreditatiepunten voor Cluster 1, 2 en 3
• 40 OA punten (voor Openbaar apothekers) voor Scholing algemeen OA
• 72 punten voor deelnemers uit het Kwaliteitsregister V&V en het Register
Zorgprofessionals voor Scholing Algemeen
De Masterclass NieuweZorg valt onder Derks & Derks Executive Education Healthcare.
Derks & Derks Delivering Recruitment & Development
Solutions - Specialist in Life Sciences en Healthcare
Werving & Selectie | Detachering & Interim | Talent
Development | Executive Education | HR Research
www.derksenderks.nl

