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Ondergetekende neemt deel aan het seminar

Verkopen in de veranderende zorgmarkt deel 2
op 22 maart 2012

Seminar Verkopen in de veranderende
zorgmarkt - deel 2!
donderdag 22 maart 2012
Seats2Meet Maarssen

De kosten voor dit seminar zijn € 350 exclusief BTW per persoon
inclusief buffet. Iedere volgende deelnemer van dezelfde
organisatie betaalt € 300 exclusief BTW per persoon.
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Deelname Buffet

 ja  nee

Een update voor uw Sales & Marketing organisatie.
Een vervolg op de eerdere succesvolle bijeenkomsten voor uw
Sales & Marketing organisatie. Een dagdeel om u snel bij te laten
praten over de laatste ontwikkelingen over de financiering van
de zorgsector, van DBC’s naar DOT, hoe zit de financiering in
elkaar, welke mogelijkheden biedt dit voor u als leverancier.
Wat zijn de laatste ontwikkelingen in Inkoopland, welke rol
vormen de samenwerkingsvormen. Wat betekent
grensoverschrijdend inkopen door instellingen voor uw
organisatie en… hoe ga je daar mee om. Hoe maak je het
verschil, hoe creëer je in deze tijd meer omzet, maar ook…
kunnen de marges minimaal in stand gehouden worden.
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De factuur wordt u na aanmelding toegezonden. Wij verzoeken u na
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F 0317-315607

De rol van de private investeerder rukt op, welke mogelijkheden
zien zij voor u, welke rol zien zij voor u als leverancier. Gaan ze
uitsluitend voor de laagste prijs, of… gaan zij voor
samenwerking.
Kortom, weer een interessant programma, waarbij u snel
geïnformeerd wordt over de laatste ontwikkelingen binnen uw
verkoopwereld. Een bijeenkomst die u niet mag missen.

ontvangst, de factuur binnen veertien dagen te voldoen. Annulering /
restitutie is niet mogelijk. Wel kan bij verhindering een collega deelnemen.

www.smeetsadviesgroep.eu
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SPREKERS

PROGRAMMA

Wim Mertens is in 1987
afgestudeerd aan de Universiteit
van Tilburg (economie). Sindsdien
werkt hij als controller, consultant
of projectleider bij ministeries,
zorgorganisaties,
woningcorporaties en
onderwijsinstellingen. Sinds 1999
ook als leidinggevende/
eindverantwoordelijke.
Wim Mertens is sinds 2003 verbonden aan BAS Consultancy. Naast
zijn opdrachten bij klanten verzorgt Wim Mertens regelmatig
workshops en presentaties over de Financiering van de Zorg (Cure/
DBC’s, Care/ ZZP’s, Vastgoed/ NHC’s en fiscaliteiten).

Rik Riemens (1970), drs
internationale bedrijfseconomie.
Ervaring opgedaan bij Achmea
zorgverzekeringen, voorheen
directeur financiën van het
Waterlandziekenhuis Purmerend
en lid van de raad van bestuur
van het Flevoziekenhuis Almere.
Nu actief als zelfstandig ondernemer voor de MC|groep van Loek
Winter en Integer Healthcare (ICT in de zorg).

Kars Sterenborg (1955),
Directeur van
Smeets'adviesgroep, meer dan
30 jaar ervaring aan de inkoop &
logistieke zijde van de
instellingen. Van thuiszorg tot
V&V sector, van GGZ tot agemene
ziekenhuizen. Zowel als
consultant als interim manager.

tijdstip

onderwerp

spreker

15.00

Ontvangst

15.30

Inleiding en kennismaking

15.45

De financiering van de zorgsector, de
laatste ontwikkelingen

Wim Mertens,
Bas Consultancy

17.00

De rol van de private investeerder

Rik Riemens, Directeur externe
samenwerking MC|groep en
zelfstandig ondernemer

18.00

Diner

19.15

De laatste ontwikkelingen in Inkoopland
en uw onderscheidend vermogen

19.45

Discussie met u

20.00

Afsluiting met aansluitend een borrel

Kars Sterenborg,
Directeur Smeets’adviesgroep

LOCATIE
Seats2meet.com is een on-en offline ruimte
om elkaar te ontmoeten, te werken, waarde te
co-creëren, kennis uit te wisselen en ideeën te
creëren, te innoveren en te inspireren,
geïnspireerd te worden en als allerbelangrijkst,
een plek om samen te werken en elkaar te
versterken

Planetenbaan 100-110
3606 AK MAARSSEN

Voor de navigatie kunt u het best Kometenweg 1 in Maarssen instellen!

