
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Professionals in  
zorg en welzijn zoeken nieuwe manieren van samenwerken,  
nieuwe behandelvormen en nieuwe technologische hulpmiddelen.  
Maar hoe creëren we in deze veranderende samenleving waarde  
voor patiënten? Hoe ziet u uw eigen rol bij vernieuwing?  
En waar maakt u het verschil?

Tijdens de Zomercarrousel 2018 gaan we verder waar we voorgaande jaren gebleven 
zijn: vanuit positieve gezondheid en de bedoeling van zorg & welzijn, naar het toevoegen 
van waarde voor de patiënt. Prof. dr. Paul Iske neemt u als spreker op de Zomercarrousel 
mee in zijn gedachtegoed over het belang van het samen innoveren in de zorg. Dat wil 
niet zeggen dat alles altijd zal lukken. Sterker nog: innovatie is een proces van vallen en 
opstaan, experimenteren en leren. Soms zijn mensen bang om te falen of zijn zij terug-
houdend in het vertellen hoe het écht is gegaan. Maar in complexe omgevingen lopen 
dingen nu eenmaal niet altijd als gepland. 

Over de spreker
Paul Iske is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business 
and Economics van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij Chief Failure Officer van 
het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor het belang 
van experimenteren en leren in een veranderende en complexe wereld. Het Instituut 
voor Briljante Mislukkingen probeert een bijdrage te leveren aan een klimaat waarin 
mensen dingen durven te proberen, trots zijn op hun poging en de geleerde lessen zelf 
in praktijk brengen en willen delen met anderen.

Kom 14 juni mee op verkenning in de wereld van mislukkingen en andere noodzakelijke 
stappen op weg naar succes. Ook dit keer is er alle gelegenheid voor ontmoeten en  
netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. 

    Datum: donderdag 14 juni 2018
    Tijd: 17:00 – 21:00 uur
    Locatie: Hal4 aan de Maas
    Adres: Watertorenweg 200 Rotterdam
     Kosten: € 35
    Aanmelden:  Tot 5 juni 2018 via www.zorgimpuls.nl/ZC2018

Programma
17:00 uur  Inloop
17:30 uur Diner
18:30 uur Plenair programma        
20:00 uur Netwerkborrel

Zomercarrousel 14 juni 2018
Netwerkbijeenkomst voor professionals 
uit zorg & welzijn in de regio Rotterdam

Experimenteer 
en maakhet verschil!

http://www.briljantemislukkingen.nl/nl/
http://www.briljantemislukkingen.nl/nl/
http://www.zorgimpuls.nl/ZC2018

