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De Course Strategic Health Management 
is een onmisbare ervaring en strategische 
verdieping voor alle professionals werkzaam 
binnen het vakgebied van duurzame 
inzetbaarheid. Hoe zorgt u ervoor dat dit 
thema wordt ver ankerd binnen uw organisatie? 
Hoe overtuigt u het management van uw visie? 
Of wellicht zoekt u handvatten om klanten 
beter te kunnen  adviseren of zoekt u naar 
oplossingen hoe u het gedrag van 
medewerkers daad werkelijk kunt veranderen.

De Course is voor iedereen die 
professionele ervaring heeft opgebouwd met 
verzuim, gezondheidsmanagement, duurzame 
inzetbaarheid en/of vitaliteit. Deelnemers 
hebben ervaring opgedaan met zowel 
operationele als tactische vraagstukken binnen 
het werkveld en willen zich ontwikkelen op het 
strategische vlak. 

Door de inbreng van mede-deelnemers, 
(kern)docenten en alumni, worden interactie 
en co-creatie maximaal gestimuleerd. De 
 diversiteit aan topdocenten staat garant voor 
een groot aanbod aan theorie, praktijk 
casussen en inspiratie van hoog niveau. Door 
de verbinding met belangrijke stakeholders in 
onze markt, zoals de grote arbodiensten, ver-
zekeraars en kennisinstituten, komen diverse 
invalshoeken samen tot één integrale visie op 
ons werkveld. Het leertraject wordt afgerond 

met een eigen Masterplan en/
of aanpak van strategisch 
gezondheids- 
management voor 
uw organisatie of 
voor uw klant. 

De Course is 
een door-
ontwikkeld 
opleidings-
traject van 
zes maanden: 
18 dagdelen 
verdeeld over 6 
dagen. Naast de 
plenaire bijeenkom-
sten vormen 
persoonlijke  coaching en 
intervisie een onderdeel. 
Daarnaast is en blijft een online 
leeromgeving voor jou beschikbaar.

Thema’s als ontwikkelingen en 
trends in het vakgebied en de 
maatschappij, veranderkundige 
vraagstukken, leiderschapsontwikkeling, 
gedragsbeïnvloeding, communicatie, eigen 
regie en adviesvaardigheden; alles bij elkaar 
gebracht in een compact en uitdagend 
programma.

Drs. Maarten Jan Stam MBA
Kerndocent
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Zij gingen u voor:

“Mijn kennis en adviesvaardigheden zijn 
verder ontwikkeld.”
- Gert-Jan Aleman, Gemeente Den Haag 

“Ik kreeg tools om strategisch 
gezondheidsmanagement in  organisaties 
in te zetten.”
- Merel van Dorp, FrieslandCampina

“De Course bracht mij actuele kennis en 
inzichten in ‘best practices’.”
- Alexander Stolze, ING

“De Course heeft mij geholpen bij het 
kunnen verbinden van losse onderdelen en 
als één geheel formuleren en presenteren.”
- Jurgen Vlasveld, ONVZ

“Ik ben geïnspireerd om eens op een andere 
manier te kijken naar de organisaties waar 
ik actief ben. Welke vorm van veranderen 
is noodzakelijk en wat vraagt het van de 
omgeving?”
- Ellen Veldhuisen, ArboNed

Meer dan honderd mensen gingen u al voor, 
sinds we 10 jaar geleden als een van de 
eersten met een opleiding rondom het thema 
duurzame inzetbaarheid startten.

Partners

De betrokken partners zijn vertegenwoordigd 
vanuit de volle breedte van het werkveld: 
WO kennisinstituten, grote verzekeraars en 
arbodiensten. Zij spelen een actieve rol in de 
ontwikkeling, uitvoering en monitoring van de 
Course en worden in het curriculum aan u 
voorgesteld.
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Inhealth

Inhealth is een creatief bureau dat organisaties helpt 
rondom vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid. Onze 
expertise ligt in het verbinden van deze thema’s met de 
strategische ontwikkeling van organisaties. We maken 
de creatieve vertaling naar concepten, programma’s en 
(online) onderzoek & communicatie.

Inhealth werkt voor een breed palet aan opdrachtgevers. 
Dit zijn stuk voor stuk koplopers op het gebied van 
ondernemerschap én werkgeverschap. Vanuit een 
intrinsieke overtuiging dat investeren in gezondheid, 
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid rendeert. 

Onze dienstverlening bestaat uit onderzoek & advies, 
communicatie & activatie, programmamanagement en 
opleidingen.
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Masterplan & Examen
Bij de Course Strategic Health Management schrijft 
u een Masterplan of Businessplan voor uw eigen 
organisatie. In dit plan maakt u een analyse van de 
situatie in uw (klant)organisatie, doet u een voorstel 
voor een nieuw ontwerp en geeft u aan op welke 
manier de verandering ingezet kan worden. 

Tijdens het examen gaat u in gesprek met de 
examencommissie over uw geschreven plan. De 
deelnemer presenteert zijn plan en vervolgens 
stelt de commissie verdiepende vragen om te 
toetsen op ambitieniveau, strategische inbedding, 
 consistentie, haalbaarheid en kijkt de commissie 
welke veranderkundige rol de deelnemer zelf pakt 
in dit plan. Ook kijkt de commissie naar de stappen 
die de deelnemer heeft gezet in zijn persoonlijke 
ontwikkeling gedurende de Course. Het examen is 
een mooie afronding van het leertraject.

Wanneer u het leertraject met een voldoende heeft 
afgerond, ontvangt u een certificaat.
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Om nog beter aan te sluiten op uw specifieke 
leervraag en gewenste verdieping zijn er twee 
programmalijnen beschikbaar. Alle twee met 
een eigen karakter en type ondersteuning.

A | Master of Health Management programma
U wilt uw kennis op niveau brengen en aanvullend een 
verdieping op uw adviesvaardigheden. Tevens wenst u 
uw ontwikkelde kennis en vaardigheden te vertalen in een 
Businessplan of Masterplan. Voor u is het Master of Health 
Management programma passend. U volgt dan module I 
t/m VI volledig.

B | Kennisprogramma
U wilt uw kennis op niveau brengen, maar geen 
aanvullende verbinding maken met een Businessplan of 
Masterplan. Voor u is het Kennisprogramma passend. 
U volgt dan in module I t/m VI alleen de eerste twee 
dagdelen.  
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Preview van de online leeromgeving

Masterplan & Examen

Tijdens de Master begeleiden we u bij het 
maken van een eigen Masterplan voor uw 
organisatie. Meer informatie hierover staat 
onder ‘Programmalijnen’ op pagina 4.

Online leeromgeving

Naast de fysieke bijeenkomsten maken 
we gebruik van een interactieve online 
leeromgeving. Deze is in 2016 gelanceerd. 
Hierop kunt u onder andere aanvullende 
informatie vinden, in contact komen met 
(oud-)deelnemers, de presentaties nogmaals 
inkijken en vragen stellen.

De Course Strategic Health Management is opgebouwd uit een aantal bouwstenen die over het gehele 
opleidingstraject een belangrijke rol spelen.
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Action Learning

Door de actieve inbreng van uw eigen 
 casuïstiek wordt een directe link gelegd 
tussen visie, inhoud en uw praktijk. Zo kunt 
u de aangereikte kennis direct toepassen. 

Kennisoverdracht & kennisdeling

Door het bijeenbrengen van diverse 
docenten, deelnemers en experts 
stimuleren we de uitwisseling van 
‘state-of-the-art’ kennis en expertise. 

Intervisiegroepen

De groep deelnemers wordt opgedeeld in 
subgroepen, die op vrijwillige basis bij elkaar 
komen. In deze inter visiegroepen kunnen 
deel nemers  elkaar helpen en  inspireren. 

Key players uit het werkveld 

Elk jaar staat een selectie van 
vooraanstaande sprekers op het 
programma, specialisten vanuit bijvoorbeeld 
de wetenschap, grote arbodiensten, (zorg)
verzekeraars en advies organen voor de 
landelijke overheid.

Extra coaching

Coaching wordt gedurende de Master 
geboden door de kerndocent Maarten Jan 
Stam. Aanvullend hierop kan het wenselijk 
zijn extra begeleiding in te scha kelen, 
bijvoorbeeld om nog sterker in te zetten op 
persoonlijke groei. 

Het is daarom mogelijk om begeleiding te 
krijgen van Erik Lanting. Hij is al jarenlang 
Personal  Counselor voor deelnemers aan 
leer- en ontwikkeltrajecten en stimuleert 
het persoonlijke leerpad van de individuele 
 deelnemer.
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MODULE IMODULE I MODULE IIMODULE II MODULE IIIMODULE III MODULE IVMODULE IV MODULE V MODULE VI

DA
GD

EE
L 

1

Introductie en 
ontwikkeling 
vakgebied

Strategiekaart Leiderschap en 
eigenaarschap

De impact van 
covid op het 

werkveld

Gedrags-
verandering

Veranderproces

DA
GD

EE
L 

2

Context 
duurzame 

inzetbaarheid

Stakeholder aan 
het woord

Toekomst van 
werken, leren 

en organisaties

Interventies en 
toepassingen in 

de praktijk

Communicatie, 
activatie & 

digitalisering

Jouw rol bij 
verandering en 

advisering 

DA
GD

EE
L 

3

Inleiding 
masterplan

Stakeholder-
analyse

Proposal
masterplan

Voorbeelden uit 
het werkveld

Aan de slag 
met ontwerp-

principes
Afronding

O n l i n e  l e e r o m g e v i n g
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A R T I K E L E N ,  P U B L I C A T I E S  &  O P D R A C H T E N
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Module IDAGDEEL 1 DOCENT(EN)

TH
EM

A

Introductie en ontwikkeling 
vakgebied

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Kennismaken
• Trends en ontwikkelingen
• Meervoudig kijken

Kerndocent | MAARTEN JAN STAM
Maarten Jan Stam is gezondheidswetenschapper, bedrijfskundige en initiatiefnemer van Inhealth.  
Na zijn ervaringen binnen de KNVB en zijn studie gezondheidswetenschappen heeft hij als (managing) 
consultant gewerkt voor o.a. De Gezonde Zaak, PróFit People en TNO Management Consultants.  
In de laatste fase van zijn MBA heeft hij zich onder meer toegelegd op de bedrijfskundige meerwaarde 
van gezondheidsmanagement. Volgens Maarten Jan zijn vitaliteit, inzetbaarheid en gezondheid 
uitstekende ingrediënten voor duurzame organisatieontwikkeling.

DAGDEEL 2

TH
EM

A

Gezonde bedrijfsvoering

ON
DE

RW
ER

PE
N

Organizational Health
• Effectief aansturen van mensen
• Belonen en prestatiemeting

KILIAN W. WAWOE
Dr. Kilian Wawoe is psycholoog. Hij was als personeelsmanager werkzaam bij de ABN-AMRO in 
Amsterdam, India, België en Monaco. In 2010 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 
en doceert daar sindsdien en werkt daarnaast als consultant en public speaker. Hij houdt zich 
bezig met de psychologie van werk en is geïnteresseerd in wat mensen beweegt op de werkvloer: 
werktevredenheid, stress, geluk, beloning, etc. Recent verscheen van hem het boek ‘Het corporate 
brein, werken na Corona’ over de gevolgen en kansen van het thuiswerken.

DAGDEEL 3

TH
EM

A

Inleiding masterplan

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Analyse
• Ontwerp
• Verandering
• Meervoudig kijken

Kerndocent | MARTINE THEMMEN
Martine Themmen werkt als consultant en programmamanager bij Inhealth. Ze heeft een achtergrond 
in gezondheidswetenschappen en heeft grote interesse in filosofie over werk en organiseren.
Wat Martine betreft kunnen organisaties bijzondere ontmoetingsplekken zijn, waar mensen 
leiderschap over eigen werk en leven kunnen ervaren en waar mooie doelen verwezenlijkt worden. 
Wat maakt dat dit wel of niet het geval is? Haar kracht ligt in het creëren van samenhang tussen het 
‘kleine’, persoonlijke, en het ‘grote’ abstracte en strategische. In haar samenwerking staan creativiteit, 
verbinding en zorgvuldigheid centraal.

01-02-2022
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Module IIDAGDEEL 1 DOCENT(EN)

TH
EM

A

Strategiekaart

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Omgevingsanalyse
• Stakeholderanalyse
• Strategiekaart

MAARTEN JAN STAM
Maarten Jan Stam is gezondheidswetenschapper, bedrijfskundige en initiatiefnemer van Inhealth. 
Na zijn ervaringen binnen de KNVB en zijn studie gezondheidswetenschappen heeft hij als (managing) 
consultant gewerkt voor o.a. De Gezonde Zaak, PróFit People en TNO Management Consultants. 
In de laatste fase van zijn MBA heeft hij zich onder meer toegelegd op de bedrijfskundige meerwaarde 
van gezondheidsmanagement. Volgens Maarten Jan zijn vitaliteit, inzetbaarheid en gezondheid 
uitstekende ingrediënten voor duurzame organisatieontwikkeling.

DAGDEEL 2

TH
EM

A

Stakeholder aan het woord

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Stakeholders in het werkveld 
  duurzame inzetbaarheid
• Open gesprek

KARIANNE DUFFHUES
Karianne is programmamanager duurzame inzetbaarheid bij het Openbaar Ministerie (OM). Met een 
achtergrond in rechten en een passie voor het ontwikkelen van mensen en organisaties, is deze rol 
haar op het lijf geschreven. De gezamenlijke ambitie om medewerkers te helpen om goed, gezond 
en met plezier hun werk te kunnen doen, resulteerde in het programma ‘FIT’. Inmiddels wordt FIT 
gedragen door vele collega’s binnen het OM en is Karianne parallel bezig met een volgende opgave; 
de toekomst van werk binnen het OM.

DAGDEEL 3

TH
EM

A

Stakeholderanalyse

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Stakeholdermanagement
• Weerstand en overtuigen
• Eigen stakeholderanalyse

MARTINE THEMMEN
Martine Themmen werkt als consultant en programmamanager bij Inhealth. Ze heeft een achtergrond 
in gezondheidswetenschappen en heeft grote interesse in filosofie over werk en organiseren.
Wat Martine betreft kunnen organisaties bijzondere ontmoetingsplekken zijn, waar mensen leider-
schap over eigen werk en leven kunnen ervaren en waar mooie doelen verwezenlijkt worden.  
Wat maakt dat dit wel of niet het geval is? Haar kracht ligt in het creëren van samenhang tussen het 
‘kleine’, persoonlijke, en het ‘grote’ abstracte en strategische. In haar samenwerking staan creativiteit, 
verbinding en zorgvuldigheid centraal.

08-03-2022
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DAGDEEL 1 DOCENT(EN)

TH
EM

A

Leiderschap en  
eigenaarschap

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Leiderschap 
•  Eigenaarschap: welke  

ingredienten zitten hierin?
• Invloed van de organisatiecultuur
•  Tips om eigenaarschap te  

ontwikkelen en zelf te nemen

MARTINE THEMMEN
Martine Themmen werkt als consultant en programmamanager bij Inhealth. Ze heeft een achtergrond 
in gezondheidswetenschappen en heeft grote interesse in filosofie over werk en organiseren. 
Wat Martine betreft kunnen organisaties bijzondere ontmoetingsplekken zijn, waar mensen 
leiderschap over eigen werk en leven kunnen ervaren en waar mooie doelen verwezenlijkt worden.

DAGDEEL 2

TH
EM

A

Toekomst van werk,  
leren en organisaties

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Toekomstdenken
• Omgaan met onzekerheid
• Scenarioplanning
• Human relations
• Missiegericht werken

DANIËLLE SCHREURS
Daniëlle Schreurs is ondernemer (FutureMap, MindBoosters) op het snijvlak van toekomstverkenning 
en organisatieontwikkeling. Haar belangrijkste drijfveer is om mensen en organisaties beter voor te  
bereiden op de toekomst van werk.  Ze vergroot het toekomstbewustzijn in organisaties door vroeg-
tijdige ontwikkelingen te laten die de toekomst van werken, leren en organiseren zullen beïnvloeden. 
Daarnaast begeleidt ze organisaties bij toekomstvraagstukken én stimuleert en organiseert ze dat 
meer ruimte komt voor toekomstdenken. 

DAGDEEL 3

TH
EM

A

Proposal masterplan

ON
DE

RW
ER

PE
N

•  Aan de slag met jouw eigen  
businesscase

MAARTEN JAN STAM
Maarten Jan Stam is gezondheidswetenschapper, bedrijfskundige en initiatiefnemer van Inhealth. 
Na zijn ervaringen binnen de KNVB en zijn studie gezondheidswetenschappen heeft hij als (managing) 
consultant gewerkt voor o.a. De Gezonde Zaak, PróFit People en TNO Management Consultants. 
In de laatste fase van zijn MBA heeft hij zich onder meer toegelegd op de bedrijfskundige meerwaarde 
van gezondheidsmanagement. Volgens Maarten Jan zijn vitaliteit, inzetbaarheid en gezondheid 
uitstekende ingrediënten voor duurzame organisatieontwikkeling.

29-03-2022
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Module IVDAGDEEL 1 DOCENT(EN)

TH
EM

A

Het impact van COVID  
op werk en leven

ON
DE

RW
ER

PE
N

•  Impact van COVID op werk & leven
•  Participatieve en verbindende  
    methodieken
•  De impact en leerprocessen van  
    interventies

MAARTEN JAN STAM
Maarten Jan Stam is gezondheidswetenschapper, bedrijfskundige en initiatiefnemer van Inhealth.  
Na zijn ervaringen binnen de KNVB en zijn studie gezondheidswetenschappen heeft hij als (managing) 
consultant gewerkt voor o.a. De Gezonde Zaak, PróFit People en TNO Management Consultants.  
In de laatste fase van zijn MBA heeft hij zich onder meer toegelegd op de bedrijfskundige meerwaarde 
van gezondheidsmanagement. Volgens Maarten Jan zijn vitaliteit, inzetbaarheid en gezondheid 
uitstekende ingrediënten voor duurzame organisatieontwikkeling.

DAGDEEL 2

TH
EM

A

Toepassingen
in de praktijk

ON
DE

RW
ER

PE
N

•  Context specifieke aanpak
•  Succesvolle interventies
•  Monitoring & sturing

MARLIES CASTELEIJN
Marlies werkt als consultant en programmamanager voor diverse opdrachtgevers bij Inhealth. Marlies is  
afgestudeerd als gezondheidswetenschapper aan de Wageningen Universiteit, waarbij ze (internationale) 
ervaring heeft opgedaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid, het brede domein van gezondheids- 
bevordering en het belang van een setting- en doelgroepbenadering hierin. Door haar brede achtergrond 
in de gezondheidsbevordering, kijkt Marlies vanuit verschillende contexten naar casussen waarbij ze 
sensitief te werk gaat om de juiste aanpak per casus/klant vorm te geven. Haar aanpak kenmerkt zich 
door met groot enthousiasme, zorgvuldigheid, en daadkracht de samenwerking met een klant aan te gaan. 

DAGDEEL 3

TH
EM

A

Praktijkvoorbeeld  
FrieslandCampina

ON
DE

RW
ER

PE
N

•   Oud Course deelnemer  
aan het woord

•   Health & Wellbeing  
bij FrieslandCampina

MEREL VAN DORP
Op 28 september 2021 werd Merel uitgeroepen tot Vitality Manager van het Jaar. Merel is 6 jaar 
geleden begonnen als casemanager verzuim op het hoofdkantoor van FrieslandCampina en een 
aantal fabriekslocaties in het land. Ze heeft een achtergrond als fysiotherapeut en psycholoog.  
Sinds 2,5 jaar richt zij zich als Vitality Manager volledig op projecten en programma’s rondom de 
gezondheid en inzetbaarheid van de werknemers van FrieslandCampina.

19-04-2022
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Module VDAGDEEL 1 DOCENT(EN)

TH
EM

A

Gedragsverandering

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Behavioural design
• Theorieën over menselijk gedrag 
• Hoe kun je motiveren
•  Weerstandssoorten en het 

 ombuigen ervan
• Nudging, priming en framing 

TOM DE BRUYNE
De Belg Tom de Bruyne is mede-oprichter van SUE, een bureau dat gespecialiseerd is in gedrags- 
beïnvloeding. SUE ontwerpt proposities, producten, diensten, programma’s en communicatiestrategieen 
voor nationale en internationale overheden, bedrijven, NGO’s en politieke partijen. Daarnaast traint 
hij ook mensen, teams en bedrijven in gedragsverandering in de Behavioural Design Academy. Hij is 
Fellow aan de Universiteit van Leuven en gastdocent op de Rotterdam School of Management.

DAGDEEL 2

TH
EM

A

Communicatie, activatie 
& digitalisering

ON
DE

RW
ER

PE
N

•  Gedragsprincipes in communicatie
•  Hoe krijg je medewerkers in  
    beweging
•  Offline & online communicatie
•  Digitalisering 

SANDY VAN BEUZEKOM
Sandy van Beuzekom werkt als consultant en is kartrekker voor de ontwikkeling van digitale 
omgevingen voor klanten van Inhealth. Ze heeft ervaring met het opzetten van een van de eerste 
innovaties in e-health. Zij heeft vanuit haar bedrijfskundige en inhoudelijke achtergrond een frisse 
blik op het veranderproces om tot een gezonde organisatie te komen. Ervaring met een zeer 
divers klantportfolio en het opzetten van digitale innovaties zorgt voor een sparringspartner in het 
moderne werkveld van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Centraal in haar aanpak staan; complexe 
vraagstukken vertalen naar haalbare strategie en praktische toepassing en met positieve energie een 
extra stap zetten. 

DAGDEEL 3

TH
EM

A

Aan de slag met 
ontwerpprincipes

ON
DE

RW
ER

PE
N

•  Gedragstheorieën toepassen  
op je eigen casus

MARTINE THEMMEN
Martine Themmen werkt als consultant en programmamanager bij Inhealth. Ze heeft een achtergrond 
in gezondheidswetenschappen en heeft grote interesse in filosofie over werk en organiseren.
Wat Martine betreft kunnen organisaties bijzondere ontmoetingsplekken zijn, waar mensen leiderschap 
over eigen werk en leven kunnen ervaren en waar mooie doelen verwezenlijkt worden. Wat maakt dat 
dit wel of niet het geval is? Haar kracht ligt in het creëren van samenhang tussen het ‘kleine’, persoon-
lijke, en het ‘grote’ abstracte en strategische. In haar samenwerking staan creativiteit, verbinding en 
zorgvuldigheid centraal.

10-05-2022

M
OD

UL
E 

V
Ge

dr
ag

sv
er

an
de

rin
g,

co
m

m
un

ic
at

ie
 &

 d
ig

ita
lis

er
in

g

.  



20 | Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management | 21

Module VIDAGDEEL 1 DOCENT(EN)

TH
EM

A

Veranderproces

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Verschillende veranderparadigma’s
• Veranderaanpak en de veranderaar
•  Jouw voorkeursstijl: persoonlijk 

profiel in veranderprocessen

DEBORA STRIJBOS
Debora Strijbos studeerde Bestuurskunde en is zelfstandig adviseur gericht op mens- en organisatie-
ontwikkeling in de publieke sector. Voorheen was zij werkzaam bij adviesbureau Twynstra Gudde. 
Debora heeft ruime ervaring in het begeleiden van bestuurders en medewerkers bij het ontwerpen  
van veranderprogramma’s en het in dat kader vormgeven van een nieuwe organisatie.

DAGDEEL 2

TH
EM

A

Jouw rol bij verandering en 
advisering
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• Rol van jezelf in veranderproces
• Jij als adviseur
• Adviesvaardigheden

MARCO DE WITTE
Marco de Witte is een bevlogen adviseur, docent, spreker en coach op het gebied van verander-
management en gedragsverandering. Na een succesvolle academische carrière werd hij in 2003   
partner bij HGRV Adviseurs Managers. Zijn kracht ligt in het inspirerend begeleiden van raden van  
bestuur, directie, managers en managementteams bij veranderkundige vraagstukken. Er zijn drie  
actuele veranderkundige thema’s die hem bezighouden: derde orde veranderingen (transitie-
management), de rol van emoties in gedrags- en organisatieverandering en het persoonlijk  
leiderschap in veranderen.

DAGDEEL 3

TH
EM

A

Afronding
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• Laatste vraagstukken
• Masterplan en examen
• Evaluatie

MAARTEN JAN STAM
Maarten Jan Stam is gezondheidswetenschapper, 
bedrijfskundige en initiatiefnemer van Inhealth. 
Na zijn ervaringen binnen de KNVB en zijn studie 
gezondheidswetenschappen heeft hij als (managing) consultant 
gewerkt voor o.a. De Gezonde Zaak, PróFit People en TNO 
Management Consultants. In de laatste fase van zijn MBA 
heeft hij zich onder meer toegelegd op de bedrijfskundige 
meerwaarde van gezondheidsmanagement. Volgens Maarten 
Jan zijn vitaliteit, inzetbaarheid en gezondheid uitstekende 
ingrediënten voor duurzame organisatieontwikkeling.

MARTINE
THEMMEN
Martine Themmen 
werkt als consultant en 
programmamanager bij Inhealth. 
Ze heeft een achtergrond in 
gezondheidswetenschappen en 
heeft grote interesse in filosofie 
over werk en organiseren. 

31-05-2022
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* dit is het voorlopige programma. Het definitieve programma wordt twee maanden voor de start bevestigd.
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.  

Data bijeenkomsten

Module 1 | dinsdag 1 februari 2022
Module 2 | dinsdag 8 maart 2022
Module 3 | dinsdag 29 maart 2022
Module 4 | dinsdag 19 april 2022
Module 5 | dinsdag 10 mei 2022
Module 6 | dinsdag 31 mei 2022
 
Examen (facultatief) | dinsdag 14 en 
woensdag 15 juni 2022
 
Diploma-uitreiking | dinsdag 28 juni 2022

De bijeenkomsten beslaan in totaal circa 72 uur. 
Voor zelfstudie moet u daarnaast zo’n 1 uur per 
week rekenen.

Dagindeling

09.30 - 12.00 uur dagdeel 1
12.00 - 13.00 uur lunch
13.00 - 15.30 uur dagdeel 2
15.30 - 16.00 uur gezonde snack
16.00 - 18.00 uur dagdeel 3
18.00 - afsluitend diner op Creative Valley
             (optioneel)

iLocatie

De bijeenkomsten van de Course 
worden gehouden bij Youmeet in 
 Creative Valley te Utrecht. Creative 
Valley is een prachtig, inspirerend 
gebouw. De ruimten die we gebruiken 
zijn af gestemd op de verschillende 
fases van de module: van kennis 
delen, naar de praktijkopdrachten, naar 
presenteren en intervisie.

Creative Valley
Orteliuslaan 5
3528 BA Utrecht

Creative Valley is centraal gelegen op 
bedrijventerrein Papendorp naast de 
A2 en de A12 en goed bereikbaar per 
openbaar vervoer. 

Aanmelden

Aanmelding voor de Course Strategic 
Health Management is definitief als het 
ondertekende aanmeldingsformulier 
vóór aanvang van de Master in ons 
bezit is. Op het aanmeldingsformulier 
staan tevens de algemene 
voorwaarden.

Vraag het aanmeldingsformulier aan 
via birre@inhealth.nl.
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Afsluiting & alumninetwerk

Wanneer u uw examen met goed 
 gevolg heeft afgelegd, ontvangt u 
een diploma. Er vindt aansluitend een 
officiële en feestelijke  
diploma-uitreiking plaats voor 
alle studenten van de diverse 
programmalijnen van het lopende 
jaar. Tevens vormt dit de start en 
de kennismaking met het alumni-
netwerk, dat uitgenodigd wordt voor de 
afsluitende feestelijke borrel.

Opleidingskosten
 
• Master of Health Management 

 Programma: € 4.500
• Kennisprogramma: € 3.000

Alle bedragen zijn inclusief 
documentatie en arrangementskosten 
en exclusief 21% BTW.
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Birre van Esveld
E: birre@inhealth.nl
T: 06 22 639 984

Wilt u meer weten?
Bel of mail me dan gerust.

Bent u zzp’er?

Neem dan eens contact met ons op 
en vraag naar de mogelijkheden voor 
zzp’ers.



InHealth
Orteliuslaan 1-27
3528 BA Utrecht

T 0343 59 49 63
E info@inhealth.nl

www.inhealth.nl

Inhealth
Orteliuslaan 5

3528 BA Utrecht

T 085 744 1411
info@inhealth.nl
www.inhealth.nl


