
 

 
 Masterclass NieuweZorg 3.0 - Databankweg 12A - 3821 AL - Amersfoort - 180405 

 

Betreft: Informatie Masterclass NieuweZorg  
 
 
 
Beste deelnemer,  
 
Met veel genoegen heten we je van harte welkom als deelnemer van de Masterclass NieuweZorg 3.0, 
jaargang 2018.  
 
De kick-off van dit zesde collegejaar van de Masterclass NieuweZorg 3.0 vond op 6 februari 2018 plaats 
met een succesvol introductiedebat waarin de toekomst van de zorg centraal stond. De presentaties 
kan je desgewenst hier nog nakijken. Het verslag is gemaakt door Marleine de Weerd en deze kan je 
hier nalezen. 
 
Donderdag 19 april gaan we van start met de eerste collegedagen, hierbij sturen wij je graag 
belangrijke informatie over dit college en de andere colleges van de Masterclass NieuweZorg 3.0.  
 
College Nunspeet, 19 en 20 april 2018  
Het zorgstelsel: besturingsmodel, achtergrond en toekomstbestendigheid, financiering en vergelijking 
met andere EU-landen. Ter oriëntatie kan je hier de aanbevolen literatuur bekijken. Op 12 april 
ontvang je hier een update van. Indien je zelf over relevante literatuur beschikt ben je uiteraard van 
harte uitgenodigd deze aan ons te mailen. Wij zullen deze dan onder vermelding van jouw naam op de 
site plaatsen. 
We stellen het erg op prijs als je om uiterlijk 08.30 uur aanwezig kunt zijn bij het NH Hotel Veluwe 
Sparrenhorst in Nunspeet (Eperweg 46, 8072 DB Nunspeet). Voor de reizigers onder ons zullen we 
zorgdragen dat er wat broodjes en dergelijke staan. 
 
Inspirerend boek  
Graag willen wij je vragen een boek mee te nemen waardoor je als persoon geïnspireerd bent geraakt 
en deze aan het begin van de dag aan Wouter Schepers te geven.  
 
Programma  
Het programma voor dit collegeblok kan je hier bekijken en is bijgesloten.  
 
Parkeren  
Op het terrein van het NH Sparrenhorst is het vrij parkeren.  
 
Routebeschrijving  
Klik hier voor de routebeschrijving naar het NH Sparrenhorst in Nunspeet.  
 
Wi-Fi  
Bij het NH Sparrenhorst is Wi-Fi voor de deelnemers van de Masterclass NieuweZorg 3.0 kosteloos 
beschikbaar.  
 
Kledingadvies tijdens de colleges  
Smart- casual.  
 
Overnachtingen hotels  
Voor alle colleges is er op de donderdagavond een hotelkamer geboekt voor de deelnemers. Indien je 
hier geen gebruik van wenst te maken horen wij dit graag z.s.m. middels een mail aan 
info@masterclassnieuwezorg.nl.  
Mocht je voor de collegeblokken gebruik willen maken van een voorovernachting dan vragen we je dit 
zelf te regelen. De kosten voor deze overnachting vallen niet binnen het arrangement van deelname 
aan de Masterclass NieuweZorg 3.0.  

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/verslag-de-toekomst-van-de-zorg-6-febr-2018/
http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/04/Verslag-introductiedebat-6-feburari-2018.pdf
https://www.masterclassnieuwezorg.nl/college-nunspeet-2018/
mailto:info@masterclassnieuwezorg.nl?subject=Mijn%20literatuur
http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/04/Programma-Nunspeet-19-en-20-april-2018.pdf
https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-veluwe-sparrenhorst/plattegrond
mailto:info@masterclassnieuwezorg.nl?subject=Afmelden%20overnachting
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Informatie over de colleges  
Als deelnemer van de Masterclass NieuweZorg 3.0 heb je toegang tot, data en thema's van de zes 
colleges, informatie over de locaties en na ieder collegeblok de presentaties van de gastdocenten, het 
verslag, foto's en video's. Vanaf de hoofdpagina is dit te vinden onder ‘Deelnemers’. 
 
De informatie met betrekking tot college Nunspeet staat vanaf vandaag op de website. We adviseren 
je de literatuur die je daar vindt alvast door te nemen. In de komende dagen kan er literatuur worden 
bijgeplaatst, herkenbaar aan de toevoeging ‘Nieuw:’. 
 

 Externe gast 
 Vanaf college 2, Rotterdam, bestaat de mogelijkheid een gast mee te nemen naar één dag (zonder 

overnachting!) naar één van de volgende colleges van de Masterclass NieuweZorg 3.0.  
 In verband met de organisatie ontvangen wij de aanmelding hiervoor zo spoedig mogelijk op 

info@masterclassnieuwezorg.nl. Geef aan welk college en welke dag de voorkeur heeft, de voornaam, 
achternaam, bedrijf, functie, e-mailadres en eventuele dieetwensen van jouw gast. Plaatsen zijn 
afhankelijk van beschikbaarheid tijdens de colleges.   

  
 Derde Kamer Diners  
 Onderdeel van de Masterclass NieuweZorg 3.0 is de mogelijkheid om als gast van Henk Pastoors deel 

te nemen aan één van de Derde Kamer Diners, deze worden gehouden in Halsteren, Amsterdam (van 
Lanschot) of Zeist (Eldermans | Geerts). Voor deelname zijn, voor jou als deelnemer van de Masterclass 
NieuweZorg 3.0, geen kosten verbonden. Tijdens deze diners wordt op informele wijze inhoudelijk de 
actualiteit van de zorg besproken. Ont-moeten en out of the box discussiëren: daar draait het om 
tijdens deze avonden.  

 Via deze link kun je bekijken op welke data en op welke locatie er een Derde Kamer Diner plaatsvindt 
en opgeven voor deelname.  

  
 Contact  
 Indien je vragen of opmerkingen hebt kun je contact opnemen met Yan Kuipers, secretariaat en 

organisatie van de Masterclass NieuweZorg 3.0.. Hij is telefonisch bereikbaar via 033-3030759 en via  
 e-mail op info@masterclassnieuwezorg.nl.  
  
 Indien gewenst kan je bellen met Henk Pastoors via 06-51233442 of met Yan via 06-43949559.  
 Wij zien er naar uit elkaar (wederom) te ontmoeten in Nunspeet op 19 april a.s..  
  
  
 Met vriendelijke groet, 

 
Jan Derks, Derks & Derks  
 
Wouter Schepers, Derks & Derks 
 
Henk Pastoors, Masterclass NieuweZorg 3.0  
 

https://www.masterclassnieuwezorg.nl/voor-deelnemers-2018/
mailto:info@masterclassnieuwezorg.nl?subject=Externe%20Gast%20Masterclass%20NieuweZorg
https://www.farmacieenzorg.nl/masterclass-2018-aanmelding-derde-kamer-diner/
mailto:info@masterclassnieuwezorg.nl
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