
SET-up Summer School 

 
 

    

Summer School Agenda 

Het is bijna zover. Mis het niet en noteer direct in je agenda!  

 

Het SET-up programma werkt vraaggestuurd en uit de evaluatiegesprekken die we onlangs hebben 

gevoerd bemerkten we de behoefte aan verdieping op verschillende thema's. Zo richten we ons erop 

dat we met deze Summer School activiteiten enerzijds kennis kunnen aandragen en er anderzijds 

een uitwisseling kan ontstaan van vragen en antwoorden. 

Ook in de zomer zit SET-up niet stil.  

Wekelijks zal er nuttige informatie, mooie voorbeelden, zomerblogs en inspiratievideo's geplaatst 

worden via Basecamp. Je kan dit op elk moment en op iedere plek, in je eigen tijd, lezen of bekijken. 

De online bijeenkomsten proberen we waar mogelijk op te nemen, zodat dit later nog bekeken kan 

worden wanneer jij dat wilt. 

 

Met trots maken we enkele data bekend van de eerste interessante SET-up Summer School activiteiten. 

De volgende Meet-up, Bootcamp en Webinar kunnen alvast genoteerd worden: 

 

Meet-up 'Medicatiedispenser'    datum: 9 juli 2020  tijd: 09.00 - 10.00 uur 

In deze Meet-up deelt Jacqueline van Ginkel, zorgverbeteraar bij TWB Thuiszorg met Aandacht, haar 

ervaringen met het inrichten en implementeren van de medicatiedispenser in hun zorgorganisatie. Tijdens 

deze Meet-up is er ruim tijd om vragen aan elkaar te stellen en voor het delen van tips en ervaringen. 

inschrijflink 

 

Bootcamp 'Opleidingsplan'  datum: 14 juli 2020  tijd: 09.00 - 11.00 uur 

Als vervolg op de Meet-up Opleidingstraject staat deze bootcamp helemaal in het teken van samen aan de 

slag voor het opstellen van het opleidingsplan voor jouw organisatie. We doorlopen onder leiding van 

expert en projectleider Erik-Jan Smits de stappen om te komen tot een goed plan. Er is nog plek voor drie 

organisaties. 

inschrijflink 

 

Webinar 'Patient Journey'  datum: 23 juli 2020 tijd: 09.00 - 10.00 uur 

Onder begeleiding van Ilonka Coenraad, organiseren we een webinar over het opbouwen van een 

waardevolle Patient Journey. Krijg inzicht in welke stappen je moet zetten om te komen tot een Patient 

Journey voor jouw project.  

inschrijflink 

 

Waarmee vervult SET-up jouw zomer nog meer: 

o Summerblog  

o Academie 'Praktisch leiderschap' 

o Aan de slag met digivaardigheden 

o … 

 

 

Tot ziens in de zomer! 

 

Het SET-up team 

 

https://www.eventbrite.nl/e/registratie-summerschool-meet-up-medicatiedispenser-111121838410
https://www.eventbrite.nl/e/registratie-summerschool-bootcamp-opleidingsplan-111123258658
https://vitavalley.webinargeek.com/set-up-summerschool-patient-journey

