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Inhoudsopgave



Door stijgende levensverwachting en dalende geboortecijfers ziet de demografie 
van de wereldbevolking er radicaal anders uit. In de landen met hogere inkomens is 
het aandeel van de bevolking van 60 jaar en ouder gestegen van 12 procent in 1950 
tot 22 procent in 2010, met een verwachte toename tot 32 procent in 2050. Deze 
veranderingen zullen zelfs nog sneller gaan in landen met lagere inkomens. De 
vergrijzing staat hiermee nadrukkelijk op de agenda’s van overheden, instellingen 
en bedrijven. Het creëert uitdagingen en biedt kansen voor de consumentenmarkt, 
de arbeidsmarkt, de pensioenvoorzieningen en de sociale zekerheid. Vanuit het 
oogpunt van de oudere burger ontstaan er vragen over het behoud van vitaliteit en 
het leiden van een betekenisvol leven tot op hoge leeftijd, in een samenleving 
waarin oudere burgers meetellen en meedoen. Voor de zorg en de publieke sector 
geldt dat we keuzes moeten maken in de diensten en producten die we ontwikkelen 
en de wijze waarop we de zorg voor oudere mensen inrichten. 

Het is van cruciaal belang om te weten wat er écht toe doet voor oudere burgers. 
Om keuzes te kunnen maken die recht doen aan hun individuele wensen en 
behoeften, moeten we onze aandacht richten op wat senioren zelf het meest 
belangrijk vinden in hun leven. Wat maakt hen gelukkig? Wat zijn hun verlangens, 
doelen en waarden? Alleen zo kunnen we de innovatieve producten en diensten 
ontwikkelen die van waarde zijn voor oudere personen zelf en voor de samenleving 
als geheel. 

De veranderende demografische realiteit vraagt om een (her)ontdekking van uw 
oudere cliënt. Met hen in gesprek gaan over hun welbevinden, wensen en ambities 
kan bijdragen aan beter toegesneden producten, diensten en zorg. En uiteindelijk 
aan leefomgevingen, arbeidsomstandigheden en zorgvoorzieningen die passen bij 
de ouder wordende bevolking. De focus op welzijn, wensen en ambities brengt uw 
producten en diensten niet alleen dichter bij de leefwereld van oudere individuen, 
er is ook een positieve relatie tussen welzijn en gezondheid, met minder 
zorggebruik en lagere zorgkosten. Laten we onze manier van werken, organiseren 
en innoveren herzien om optimaal in te spelen op de toenemende 
levensverwachting. Daar vaart iedereen wel bij. 

Prof. dr. Joris Slaets 
Directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing 
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Waarom is customer discovery belangrijk?



Voor wie is deze cursus?

Bent u op zoek naar manieren om uw organisatie of bedrijf te (her)oriënteren 
op de groeiende doelgroep van ouderen? 

Deze cursus is bedoeld voor professionals van zowel profit als non-profit 
organisaties die hun oudere cliënt willen (her)ontdekken. 

U leert wat belangrijk is voor senioren en op welke manieren u uw 
businessmodel, producten of diensten nog beter kunt laten aansluiten op de 
wensen en ambities van uw oudere doelgroepen. Het vertrekpunt van deze 
cursus is ‘customer discovery’, het beter leren kennen van de cliënt. Dit is een 
essentiële eerste stap bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten 
en bij het stellen van prioriteiten in de zorg en in producten en diensten die er 
daadwerkelijk toe doen voor oudere individuen. 
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Beleidsmakers kunnen kennisnemen van de beginselen van welbevinden 
van senioren en ideeën opdoen hoe deze inzichten kunnen worden 
toegepast en verankerd in het beleid, de visie en de strategie van hun 
organisatie.
Teamleiders en locatiemanagers kunnen het welbevinden van senioren 
(her)ontdekken vanuit het perspectief van de ouderen zelf en zo hun teams 
helpen om de wensen en ambities van hun cliënten centraal te stellen.
Consultants en coaches kunnen deskundig worden in wat welbevinden 
betekent voor ouderen en zo klanten verder helpen die zich hierop willen 
(her)oriënteren. 
Communicatie- en marketingmanagers kunnen kennis opdoen van hoe 
oudere mensen het beste kunnen worden aangesproken en welke 
voorkeuren zij mogelijk hebben. Ze kunnen deze inzichten toepassen in 
hun marketing- en communicatie-inspanningen en zo de belevingswereld 
van ouderen dichter benaderen. 



Wat kunt u verwachten?

In de cursus (Her)ontdek uw oudere cliënt wordt u geïnspireerd door de 
verhalen van organisaties die het welbevinden van senioren in hun organisatie 
centraal hebben gesteld. U leert de wensen en ambities van ouderen op 
groepsniveau kennen. Deze cursus draait niet alleen om het vergaren van 
kennis, maar vooral ook om het hands-on toepassen van de opgedane kennis 
ten behoeve van de wensen en ambities van de oudere cliënten of klanten in uw 
organisatie of bedrijf. Wij helpen u om uw eigen cliënt te (her)ontdekken door 
het gebruik van verschillende technieken, onder begeleiding van deskundige en 
ervaren coaches. 

De totale cursusduur offline bedraagt 1,5 dag (11 uur). U woont inspirerende 
lezingen bij, gevolgd door een workshop van een volle dag met interactieve 
sessies en voldoende tijd om onder begeleiding van ervaren coaches te werken 
aan uw eigen ideeën en projecten. 

Naast de workshop krijgt u toegang tot onze online leeromgeving. Voorafgaand
aan de cursusdagen op 30-31 oktober 2017 verwachten we dat u de aanbevolen 
literatuur doorneemt in de online leeromgeving en dat u een ‘moodboard’ 
voorbereidt. Meer informatie hierover ontvangt u nadat u zich heeft 
ingeschreven. Na het offline programma, kunt u de online leeromgeving 
gebruiken voor relevante literatuur, oefeningen en andere leerelementen die u 
helpen bij het verder ontwikkelen van uw eigen visie of plannen, in uw eigen 
tempo. Onze coaches zijn beschikbaar om u hierbij te ondersteunen. 
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Leerdoelen
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Dankzij een dieper begrip van uw oudere cliënten en door hen nadrukkelijker te 
betrekken, wordt u in staat gesteld om uw dienstverlening te transformeren. Na 
het volgen van deze cursus kunt u: 

Sociaal-demografische gegevens en het welbevinden, de wensen, ambities en 
verlangens van oudere mensen beter begrijpen; 
wensen en ambities vanuit het standpunt van het oudere individu zelf en op 
groepsniveau onderscheiden en interpreteren (emic en etic perspectief); 
klantinzichten herkennen en toepassen in de praktijk; 
uw voordeel doen met de aangereikte goede voorbeelden vanuit 
internationale, nationale en lokale overheden, zorginstellingen en 
ziekenhuizen; 
verschillende benaderingen onderscheiden voor het meten van welbevinden 
en doelgroepen identificeren; 
de voor- en nadelen afwegen van verschillende tools en een afgewogen keuze 
maken voor een meetinstrument; 
het welbevinden van oudere cliënten in kaart brengen; 
belangrijke resultaten en mogelijke kansen en uitdagingen analyseren met een 
peer review en expert review; 
de opgedane inzichten implementeren in een beleidsplan, visiedocument of 
actieplan ten behoeve van uw (toekomstige) organisatie. 



18.00 - 18.30 

Welkomstdrankje en -hapje 

18.30 – 19.00 

Wat is welbevinden? 

Dr. Josanne Huijg 

19.00 – 19.30 

Welbevinden van senioren 

Prof. dr. Joris Slaets 

19.30 – 20.00 

Best practice: De Oude Pastorie 

Drs. Linda de Haan en drs. Bram de Haan 

20.00 – 20.30 

Best practice: AgeWise 

Drs. Edgar Keehnen 

20.30 – 21.30 

Borrel

PROGRAMMA
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maandag 30 oktober



09.00 - 09.45 

Leer wensen en ambities kennen 

Alle deelnemers

09.45 – 10.15 

(Her)ontdek uw cliënt I: Introductie 

Wendy Woelders, MBA 

10.15 – 10.45 

KOFFIE PAUZE 

10.45 – 11.45 

(Her)ontdek uw cliënt II: Persona's 

Wendy Woelders, MBA 

11.45 – 12.30 

(Her)ontdek uw cliënt III: LAVA 

Dr. Jolanda Lindenberg 

12.30 – 13.30 

LUNCH PAUZE 

13.30 – 15.30 

Workshop met coaches 

Alle deelnemers

15.30 – 16.00 

Pitches 

Geselecteerde deelnemers

PROGRAMMA
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dinsdag 31 oktober



Gedetailleerd programma 

30 oktober 2017

18.30 - 19.00 

Wat is welbevinden? 

Dr. Josanne Huijg

19.00 - 19.30 

Welbevinden van senioren 

Prof.  dr. Joris Slaets

In deze algemene inleiding geeft Josanne Huijg een kort overzicht van het
begrip welbevinden. Wat valt hieronder, wat bedoelen we met 'welbevinden' en waarom 
moeten we ons er druk over maken? We duiken in een aantal van de belangrijkste zaken 
die vaak worden gemeld in het kader van welbevinden. Deze omvatten conceptuele 
uitdagingen van wat we bedoelen wanneer we zeggen "tevreden" te zijn, of "gelukkig" of 
"het gaat goed". We onderscheiden de verschillende factoren die kunnen bijdragen aan 
welbevinden, door vragen te beantwoorden als: 'Maakt meer geld gelukkiger'? of 
'Betekenen meer sociale relaties dat mensen zich ook beter voelen?' en 'Wat is de impact 
van gezondheid?' Tot slot bespreken we verschillende manieren van het meten en in 
kaart brengen van welbevinden en de gevolgen hiervan. 

Sleutelwoorden: Concepten van welbevinden | Factoren van welbevinden | Meten van 
welbevinden 

Literatuur: Huijg et al. 2016 | Steptoe, Deaton & Stone 2015 

Opdracht: Lees de literatuur en denk na over de volgende vraag: Met welk aspect of soort 
welbevinden wilt u aan de slag? 

In deze lezing verschaft Joris Slaets u basisinzicht in het welbevinden van senioren 
gebaseerd op zijn langdurige onderzoek naar het leven op hoge leeftijd. Op grond van zijn 
uitgebreide onderzoekservaring zal hij inzicht geven in wat belangrijk is voor senioren. 
Door het bespreken van de belangrijkste bevindingen zal hij de historische perspectieven 
op welbevinden en de ontwikkelingen in het onderzoek naar levenskwaliteitsfactoren op 
oudere leeftijd specificeren. Meer praktisch zal hij bespreken hoe het welbevinden van 
senioren aan te pakken en hoe we welbevinden in onze praktijk kunnen en zouden 
moeten meten. 

Sleutelwoorden: Welbevinden van senioren | Indicatoren van welzijn | Beïnvloeding van 
welzijn 

Literatuur: Komt beschikbaar in het online leerplatform. 

Opdracht: Nog nader te bepalen. 
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Gedetailleerd programma 

30 oktober 2017
19.30 - 20.00

Best  practice: De Oude Pastorie 

Drs. Linda de Haan en Drs. Bram de Haan

20.00 - 20.30 

Best  practice: AgeWise 

Drs. Edgar Keehnen

Komende uit de commerciële wereld en het ondernemerschap hebben Linda en Bram de 
Haan een unieke kijk op wat een woonzorgvoorziening voor hun bewoners zou moeten 
bieden. Gastvrijheid en vriendelijkheid zijn naast zorgzaamheid belangrijke principes in 
hun dienstverlening. Zij doen dit door te luisteren naar de bewoners en hun naasten, hun 
levensverhalen te kennen en deze te combineren met hun kennis van dementie tot 
optimale zorg die afgestemd is op persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden. In 
het huis is er tijd en ruimte voor ontmoeting, aandacht en genieten. In deze lezing 
vertellen ze hoe ze tot hun woonzorgvoorziening zijn gekomen en hoe ze betekenis geven 
aan die principes van hun huis. 

Key words: Welbevinden van senioren | Innovatie | Leefplezier 

Bronnen:  Brochure op www.oudepastoriehuizen.nl. Ook beschikbaar op het online 
platform. 

AgeWise is het eerste bureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in de 50-plus 
markt. Sinds 2000 richt het zich op conceptontwikkeling, marktonderzoek, 
marketingadvies en communicatie voor tal van organisaties en bedrijven die deze 
doelgroep willen bereiken. In deze lezing zal Edgar Keehnen, CEO en oprichter van 
AgeWise, aangeven waarom en hoe hij AgeWise heeft opgericht en wat 'mature 
marketing' betekent. Hij zal bespreken hoe ouderen kunnen worden bereikt en 
aangesproken op basis van hun leefwereld. 

Sleutelwoorden: Welbevinden van senioren | Ouderenmarkt | Ouderenmarketing | Grey 
ocean strategy 

Bronnen: https://www.agewise.nl/nl/bibliotheek/video-library 

Opdracht: Laat u inspireren en bekijk (sommige van) de video's die in de videobibliotheek 
op de AgeWise site worden aangeboden. Welke marketingtechnieken of -principes 
zouden de moeite waard zijn om te verkennen voor uw bedrijf of organisatie? Denk 
buiten de kaders! 
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Gedetailleerd programma 

31 oktober 2017

9.45 - 10.15 

(Her)ontdek uw cliënt  I : Introductie 

Wendy Woelders, MBA 

10.45 - 11.45 

(Her)ontdek uw cliënt  II: Persona's 

Wendy Woelders, MBA 

Op basis van haar ervaring bespreekt Wendy Woelders de essentiële aspecten van de 
(her)ontdekking van cliënten. De benadering die zij zal introduceren, de lean start-up 
methode, heeft herhaaldelijk en continu testen met de klant als basis. Feedback van de 
doelgroep m.b.t. ideeën, prototypen en pilots is een essentieel onderdeel van de 
ontwikkeling van het eindproduct of de dienstverlening. Bij lean-startups worden 
diensten en producten in samenspraak  met de klant ontwikkeld. In deze workshop
vertelt Wendy u meer over hoe u de behoeften en wensen van uw (potentiële) klant 
begrijpt, wat de 'customer discovery' behelst, het belang van snel kunnen aanpassen, en 
hoe u kunt testen of u op de goede weg bent door middel van de MOM-methode. 

Key words: (Her)ontdek je cliënt | Start-up | Pivot | MOM-methode 

Literatuur: Komt beschikbaar in het online leerplatform. 

Opdracht: Bekijk ter voorbereiding de video's in het leerplatform. 

In deze workshop zal Wendy Woelders u begeleiden bij het gebruiken van persona’s. Dit 
is een techniek om meer inzicht in uw doelgroep(en) te krijgen. Het begint met het zo 
goed mogelijk visualiseren van uw potentiële klant(en), waarmee u gedetailleerde 
profielen van uw (toekomstige) klant creëert. Wendy zal de stappen, trucs en valkuilen bij 
het toepassen van deze techniek bespreken. Daarna leidt ze u door de eerste 
basisstappen van het creëren van uw eigen persona('s). 

Key words: (Her)ontdek je client | Persona's | Profileren | Doelgroep

Literatuur: Komt beschikbaar in het online leerplatform. 

Opdracht: Noteer ter voorbereiding van deze workshop enkele basale (demografische) 
kenmerken van uw beoogde doelgroepen. 
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Gedetailleerd programma 

31 oktober 2017

11.45 - 12.30 

(Her)ontdek je cliënt  III: LAVA 

Dr. Jolanda Lindenberg

13.30 - 15.30 

Workshop 

Marije Blok MSc | Jeroen Kemperman MBA | prof. dr. Rudi Westendorp | Arthur Tolsma MSc |  

Wendy Woelders MBA | Dr. Jolanda Lindenberg

Er bestaan veel instrumenten om levenstevredenheid te meten, variërend van enquêtes 
tot vragenlijsten tot checklists. Weinig tools hebben echter een uitgesproken individuele 
aanpak die het mogelijk maakt om welzijn en de wensen en ambities te beoordelen, die 
mogelijk moeten worden aangepakt om het welbevinden op individueel niveau te 
verhogen. In deze workshop ontdekken en bespreken we een nieuw instrument genaamd 
Life and Vitality Assessment (LAVA). Het is een van de tools die nu beschikbaar zijn om 
met iemand wezenlijke thema's te bespreken en te bekijken hoe deze van invloed zijn op 
de levenstevredenheid van een ouder individu. 

Sleutelwoorden: Welbevinden van senioren | Customer discovery | Prioriteiten | Wensen 
en ambities van senioren 

Bronnen: Huijg et al. 2017 | Youtube film 

Opdracht: Lees de literatuur op de online leeromgeving. Gebruik tijdens de workshop de 
LAVA met uw doelgroep in het achterhoofd. Probeer zo dicht mogelijk bij hun 
belevingswereld te blijven terwijl u de LAVA gebruikt. 

Tijdens de workshop gaat u verder met het (her)ontdekken van uw eigen klant. U kunt 
gebruik maken van de kennis en toepassingen die in de vorige sessies zijn verstrekt om 
verder te werken aan uw project. U kunt uw plannen opnieuw evalueren en ontwikkelen 
of innoveren. U wordt gedurende de hele middag door uw mede-cursisten en deskundige 
coaches bijgestaan, om ervoor te zorgen dat uw visie en plan succesvol kan en zal zijn! 

Sleutelwoorden: Senior (her)ontdekking | Innovatie | Coaching 

Opdracht: Geen voorbereiding vereist. In deze workshop is het tijd om echt te werken aan 
uw plan of visie. Werk samen met uw mede-cursisten en discussieer, stel vragen aan de 
diverse coaches, ontvang feedback van de andere cursisten en de coaches. Reflecteer op 
wat u vandaag en gisteravond hebt gehoord en (her)ontwikkel en vernieuw uw plannen. 
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Uw instructeurs

13

Marije Blok studeerde Gezondheid & Maatschappij in 
Wageningen en werkt momenteel als projectmanager 
Innovatie bij het Nationaal Ouderenfonds. Ze werkt daarbij 
aan (inter)nationale projecten waarin technologie wordt 
ontwikkeld om ouderen langer zelfstandig thuis te laten 
wonen. Dit gebeurt samen met de doelgroep: een uitgebreid 
gebruikersonderzoek maakt deel uit van het proces en 
prototypes worden iteratief getest. Daarnaast doet Marije 
(PhD) onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bram en Linda de Haan komen beiden uit echte 
ondernemersgezinnen. Bram is na een aantal jaren zelfstandig 
supermarktondernemerschap, bijna 20 jaar in leidinggevende 
en managementfuncties werkzaam geweest. Linda was ook 
betrokken bij de supermarkten van haar ouders en heeft, na 
haar studie bedrijfseconomie, bij een aantal overkoepelende 
organisaties gewerkt als managementtrainer en adviseur. Na 
een vrijwilligersreis naar Guatemala maakten ze, uit behoefte 
naar zingeving in hun werkzame leven, samen de overstap naar 
de zorgsector. Bram om ervaring op te doen met de realisatie 
van hoogwaardige woonzorgvoorzieningen en Linda als 
organisatieadviseur. Om meer van betekenis te kunnen zijn 
voor onze medemens hebben zij sinds 2014  hun eigen 
woonzorgvoorziening De Oude Pastorie. 

Dr. Josanne Huijg studeerde psychologie en volbracht haar 
Master Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden. 
Josanne verricht onderzoek naar het welbevinden, de 
wensen, waarden en ambities van oudere mensen. De 
verworven kennis vertaalt zij naar activiteiten en projecten 
die bijdragen aan gelukkig en gezond ouder worden. Tot 
haar recente onderzoek en activiteiten behoort de 
implementatie van de Life And Vitality Assessment (LAVA). 
Aan de hand van deze tool kan met ouderen in gesprek 
worden gegaan over wat zij belangrijk vinden in hun leven en 
hoe tevreden ze hiermee zijn. 



Uw instructeurs
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Wendy Woelders, MBA is zo'n twintig jaar binnen bedrijven 
en startups in een leidende rol bezig met innovatie en 
business development en heeft diverse startups opgericht. 
Zij heeft een brede ervaring in zowel de profit als de non- 
profit sector. In rollen als uitgever, business developer, 
innovatie manager, intrapreneur en coach in onderwijs, 
zorg, telecommunicatie, media en consumenten lifestyle.  

Dr. Jolanda Lindenberg is senior onderzoeker bij Leyden 
Academy on Vitality and Ageing. Zij promoveerde in de 
sociale antropologie bij het Max Planck Instituut. Sindsdien 
richt ze zich in haar werk op identiteit, relaties en 
levenstevredenheid in het latere leven. Zij is een ervaren 
docent en coördinator, die onderwijs geeft aan 
professionals, master- en bachelor studenten. Samen met 
o.a. Josanne Huijg ontwikkelt zij de Life and Vitality 
Assessment, een instrument om wensen en ambities van 
ouderen in kaart te brengen.

Jeroen Kemperman is senior manager Strategie en Business 
Development bij Achmea Zilveren Kruis, een van de 
grootste verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Hij richt 
zich op strategie, visie, bedrijfsmodellen, investeringen en 
innovatie. Hij heeft veel gepubliceerd over baanbrekende 
en briljante bedrijfsmodellen in zorg, gezondheid en 
financiën. Hij is gastspreker bij diverse instellingen, 
waaronder Nyenrode, Erasmus, Sprout en in-company 
programma's. 

Drs. Edgar Keehnen studeerde Bedrijfskunde aan de 
Nyenrode Universiteit en de Universiteit van Michigan en 
studeerde af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 
2000 is hij gespecialiseerd in senior marketing. Hij is 
oprichter en partner van Booming Experience en AgeWise, 
beide betrokken bij marktonderzoek, marketingadvies en 
marketingcommunicatie voor 50+. Hij heeft lesgegeven aan 
verschillende universiteiten en is mede-auteur van diverse 
boeken over mature marketing.



Uw instructeurs
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Rudi Westendorp is hoogleraar in de geneeskunde voor 
ouderen aan de Universiteit van Kopenhagen. Rudi's ambitie 
is om de factoren die de duur en kwaliteit van de levensloop 
bepalen positief te beïnvloeden. Hij is auteur van de 
bestseller "Oud worden zonder het te zijn" en is co-auteur op
verschillende andere boeken. Hij heeft meer dan 500 
wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en er voor zijn werk 
heeft hij verschillende eervolle titels en prijzen gewonnen. In 
2014 is hij geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Arthur Tolsma is actief als coach, trainer en spreker. In 2009, 
na het winnen van de pitchwedstrijd in de TV-show ‘Bij ons in 
de BV’ van Jort Kelder zagen 300.000 kijkers hem als een 
succesvol ondernemer. Maar toen hij vier maanden later bijna 
failliet ging voelde hij zichzelf eerder een loser. Na een 
parttime doorstart wist hij in 2012 uiteindelijk toch het bedrijf 
te verkopen. Na deze intensieve ervaringen met 
ondernemerschap, innovatie en pitchen deel hij nu zijn kennis 
en ervaring. In 2014 verscheen zijn boek ‘Startups & Downs’ in 
2014. 

Prof. dr. Joris  Slaets is hoogleraar ouderengeneeskunde en 
maakt zich hard voor een omslag in de zorg voor kwetsbare 
oude mensen. Waar de aandacht nu vooral uitgaat naar het 
beperken van klachten en symptomen, zou Joris graag zien dat 
we ons in de (ouderen)zorg richten op de persoonlijke verlangens 
van mensen, dat we kansen scheppen voor leefplezier en dat we
ouderen met liefde omringen. Zijn gedachtengoed over 
leefplezier en liefdevolle zorg is niet uit het huidige beleid weg te 
denken en vormt een belangrijke pijler onder de transitie in de 
langdurige zorg. 



Online leren

U ontvangt persoonsgebonden toegang tot een online leeromgeving met 
lesmateriaal en de mogelijkheid tot interactie met medecursisten en coaches. Ook 
handig voor de voorbereiding op de cursusdagen, onder andere voor het maken 
van een moodboard (instructies erover volgen na uw registratie).   
U kunt leren middels het gebruik van een tablet of mobiel, maar ook via een 
desktop computer of laptop. De online leeromgeving biedt u: 

video's gecureerd door onze instructeurs; 
PDF's, teksten en weblinks; 
toetsen en vraag & antwoord; 
opdrachten en discussies; 
profielen van medecursisten en instructeurs; 
adaptieve leerpaden: kies uw persoonlijke leerlijsten en leer in uw eigen tempo. 

16



Registratie

Er zijn beperkt plaatsen in dit opleidingsprogramma. Registratie gaat via de website: 
eithealthlevenstevredenheid.strikingly.com. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Jacqueline Leijs via e-mail: eithealth@leydenacademy.nl of telefoon: 
071 524 0960. 

De kosten voor dit opleidingsprogramma zijn: 
€ 150, - voor EIT Health partners 
€ 295, - voor non-EIT Health partners 

Deze cursusprijs omvat ook de catering zoals aangegeven in het programma, 
literatuur en toegang tot de online leeromgeving. Daarnaast ontvangt u het 
boek 'Briljante businessmodellen in de zorg - baanbrekende benaderingen voor 
betere en betaalbare zorg' ter waarde van € 39,99 van auteurs Jeroen Kemperman, 
Jeroen Geelhoed en Jennifer op 't Hoog. 

Eventuele reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen. 
N.B.; Er is ook een Engelse editie beschikbaar van dit programma. 
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EIT Health: Een krachtige alliantie ter bevordering van gezond leven en vitale 
veroudering 

Dit onderwijsprogramma wordt ondersteund door EIT Health. EIT Health brengt 
toonaangevende, zorggerelateerde bedrijven samen met het bedrijfsleven, publieke 
en particuliere onderzoekscentra en topuniversiteiten, vanuit een duidelijke missie: 
"Om ondernemerschap en innovatie te versnellen met betrekking tot gezond leven 
en vitaal verouderen, waardoor de beste talenten van Europa nieuwe kansen en 
middelen krijgen waarvan alle burgers profiteren." 

EIT Health Campus bevordert excellentie en innovatie in gezondheids- en 
beroepsonderwijs door nieuwe en unieke educatieve programma's aan toekomstige 
zorgleiders en -ondernemers te bieden. Om de Europese gezondheidszorg te 
herdefiniëren en nieuwe oplossingen te creëren die een gezond leven en vitale 
veroudering voor iedereen realiseren. De cursus (Her)ontdek uw oudere 
cliënt draagt bij aan deze doelstellingen van de EIT Health Campus: 
• bevorderen van gezond leven; 
• vitaal verouderen ondersteunen; 
• verbeteren van de gezondheidszorg. 

Meer informatie vindt u op www.eithealth.eu 
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Contactgegevens: 
EIT Health Campus CCentre: 
Leyden Academy on Vitality and Ageing 
Contactpersoon: Jacqueline Leijs 
Poortgebouw LUMC 
Rijnsburgerweg 10; 2333 AA LEIDEN 
Tel.: 071 5240960 
E-mail: eithealth@leydenacademy.nl 

Partners in de cursus (Her)ontdek uw cliënt: 
Achmea Zorgverzekeringen N.V. 
Gemeente Stockholm 
Universiteit van Kopenhagen 

Disclaimer 
Dit document is in ontwikkeling en onderhevig aan veranderingen in het 
opleidingsprogramma, de lijst met instructeurs, enz. 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit document. 

© 2017, Leyden Academy on Vitality and Ageing 
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