CARE4LIVING SEMINAR
ZORG®EVOLUTIE

DONDERDAG 26 NOVEMBER
13.30-18.00 UUR
GGZ CENTRAAL ZON & SCHILD, AMERSFOORT

CARE4LIVING NODIGT U UIT OM DE VOLGENDE STAP TE ZETTEN. EEN INTERACTIEF PROGRAMMA MET PROFESSIONALS OVER NOVITEITEN IN MULTIMEDIA EN ROBOTTECHNIEK
PROGRAMMA
13.30

Ontvangst

14.00

Opening door dagvoorzitter Tineke Verburg met introductie van gastheer Albert van Esterik, Raad van Bestuur Zon & Schild waarin het thema zorg®evolutie wordt neergezet

14.10

Trend- en Innovatiesessie door Wim van Rooijen en Jan Henk Bouman (Fountainheads)
In deze Wake-up Call worden uw ogen geopend, kunt u zich verwonderen en wordt u verrast. In een sneltreinvaart wordt een actueel overzicht gegeven over uiteenlopende
trends en bewegingen; Wat zijn de technologische en maatschappelijk relevante trends? Waarom is innoveren belangrijk? Hoe pak je innovatie aan? Hoe beïnvloedt de
Open-Source beweging de off-line wereld? Wat is de invloed van ‘Artificial Intelligence’, supercomputers en ‘robotisering’ op business-, organisatie- en verdienmodellen en
wat is de toekomst van de deel-economie? Hoe gaan anderen om met trends en innovatie en wat kunt u daar van leren?
Na de presentatie bevindt u zich in een ‘staat van prettige ongerustheid’.

14.40

Human media interaction door Dennis Reidsma (Universiteit Twente)
Welke innovaties zijn er eigenlijk als het gaat om sociale robotica en interactieve media? Aan de hand van verschillende voorbeelden van slimme technologie in de zorg laat
Dennis u zien wat het betekent om te leven in een slimme digitale omgeving en hoe dit de zorg in al zijn facetten zou kunnen veranderen. Het wordt daarbij duidelijk dat de
vraag die we ons moeten stellen niet meer gaat over ‘’moeten we dit willen’’, maar ‘’wat betekent dit voor ons’’?

15.15

Toekomsttafels; met elkaar in dialoog over de toepassing van deze innovaties in de zorg.
Waar ziet u de mogelijkheden van slimme technologie, sociale robots, en interactieve media. Bij Toekomsttafels gaat het erom, om in een sneltreintempo nieuwe ideeën te
genereren (collectieve brainstorm), elkaar te inspireren, in contact te komen met nieuwe kansen en kennis te maken met de toekomst.

16.15

Pauze

16.35

Forumdiscussie; spiegelen van de highlights uit de toekomsttafels met het forum bestaande uit Albert van Esterik, Jan Henk Bouman, Dennis Reidsma en vier deskundigen
uit het Care4Living netwerk voor de 4Care4Living pijlers Zorg, Vastgoed & gebouwen, Faciliteiten en middelen en de Gebruiker.

17.15 - 19.00

Afsluiting met aansluitend borrel

INSCHRIJVING
Ik hoop dat ik u nieuwsgierig heb gemaakt en u zich wilt aanmelden voor dit seminar. U kunt zich aanmelden door deze mail te antwoorden en mij kenbaar te maken met hoeveel
collega’s u wilt komen, aanmelden via onze website www.care4living.eu of via onze LinkedIn groep Care4Living. De kosten zijn € 70 per persoon exclusief BTW. Tot 26 november!
Met vriendelijke groet,
Namens netwerk CARE4LIVING

DAGVOORZITTER TINEKE VERBURG

