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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 zorg je ervoor dat dit thema 
wordt verankerd binnen jouw organisatie? Hoe 
betrek je het management en de medewerkers 
om tot een gedragen visie te komen? 
Wellicht wil je de handvatten om klanten 
beter te kunnen adviseren of zoek je naar 
oplossingen om het gedrag van medewerkers 
daadwerkelij k te 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. Inmiddels hebben al 
meer dan tweehonderd Health Managers 
deelgenomen aan de Course.

Door de inbreng van mededeelnemers, 
(kern)docenten en alumni, worden interactie 
en cocreatie maximaal gestimuleerd. De 
 diversiteit aan topdocenten staat garant voor 
een groot aanbod aan theorie, praktij k
casussen en inspiratie van hoog niveau. Door 
de verbinding met belangrij ke stakeholders 
in onze markt, zoals de grote arbodiensten, 

verzekeraars 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 gezond
heids
management voor 
jouw organisatie of 
voor jouw klant. 

De Course is een dooront
wikkeld opleidings traject van 
zes maanden: twaalf dagdelen 
verdeeld over zes dagen. Naast de 
plenaire bij eenkomsten vormen
persoonlij ke  coaching en
intervisie een onderdeel. Daarnaast is er 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.

Maarten Jan Stam
Kerndocent
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Zij gingen je 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

“De verschillende sprekers, diverse 
onderwerpen en de fijne groep als 
basis werkte voor mij als een goede 
voedingsbodem om elke keer weer vol ideeën 
de praktijk in te stappen. Ik merk echt 
impact in hoe ik nu naar mijn werk kijk en 
uitvoer.”
- Shelly Sharon, KLM 

“Een zeer uitgebalanceerd programma met 
uitstekende sprekers gericht op trends, 
ontwikkelingen, maar vooral ook het 
uitdenken en implementeren van je eigen 
masterplan.”
- Edwin Vonk, WIA Instituut

“De Course weet van begin tot eind te boeien 
met een gevarieerd aanbod van sprekers 
en een mooie mix tussen denken en doen. 
Je blijft nadrukkelijk eigenaar van je eigen 
leerproces en dat geeft extra verdieping en 
dynamiek.”
- Karianne Duffhues, Openbaar Ministerie

Partners

De betrokken partners zij n 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 je 
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 zij n 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 schrij f 
je een Masterplan voor jouw eigen organisatie. In 
dit plan maak je een analyse van de situatie in jouw 
(klant)organisatie, doe je een voorstel voor een 
nieuw ontwerp en geef je aan op welke manier de 
verandering ingezet kan worden. 

De Course sluit je af met een ontwikkelgesprek. Je 
presenteert jouw Masterplan aan de kerndocenten. 
Zij  stellen vervolgens verdiepende vragen om het 
plan te toetsen op ambitieniveau, strategische 
inbedding, consistentie en haalbaarheid. Ook 
kij ken jullie samen welke veranderkundige rol jij  
zelf pakt in dit plan. Tot slot gaan jullie in gesprek 
over de persoonlij ke ontwikkeling die je hebt 
doorgemaakt tij dens de Course.

Wanneer het leertraject met een voldoende is 
afgerond, ontvang je een welverdiend certifi caat. 
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Om nog beter aan te sluiten op jouw specifi eke 
leervraag en gewenste verdieping zij n er twee 
programmalij nen beschikbaar. Alle twee met 
een eigen karakter en type ondersteuning.

A | Master of Health Management programma
Jij  wil graag jouw kennis op niveau brengen en 
adviesvaardigheden verder verdiepen. Dit doe je door 
alle modules te volgen. Daarnaast wil je deze kennis en 
vaardigheden direct in de praktij k brengen door middel van 
een Masterplan. In dit traject is er ruimte voor coaching 
door één van onze kerndocenten en vindt er afsluitend 
een ontwikkelgesprek plaats.

B | Kennisprogramma
Jij  wil jouw kennis op niveau brengen, maar wil geen 
aanvullende verbinding maken met een Masterplan. In dit 
traject schuif je enkel aan bij  de kennisonderdelen van de 
course.
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Preview van de online leeromgeving

Masterplan & Examen

Tij dens de Master begeleiden we je bij  het 
maken van een eigen Masterplan voor jouw 
organisatie. Meer informatie hierover staat 
onder ‘Programmalij nen’ op pagina 4.

Online leeromgeving

Naast de fysieke bij eenkomsten maken 
we gebruik van een interactieve online 
leeromgeving. Deze is in 2016 gelanceerd. 
Hierop kun je onder andere aanvullende 
informatie vinden, de presentaties nogmaals 
inkij ken en vragen stellen.

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

Door de actieve inbreng van jouw eigen 
 casuïstiek wordt een directe link gelegd 
tussen visie, inhoud en de praktij k. Zo kun 
je de aangereikte kennis direct toepassen. 

Kennisoverdracht & kennisdeling

Door het bij eenbrengen van diverse 
docenten, deelnemers en experts 
stimuleren we de uitwisseling van
‘stateoftheart’ kennis en expertise. 

Intervisiegroepen

De groep deelnemers wordt opgedeeld in 
subgroepen, die op vrij willige 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 bij voorbeeld 
de wetenschap, grote arbodiensten, (zorg)
verzekeraars en advies organen voor de 
landelij ke overheid.

Extra coaching

Coaching wordt gedurende de Master 
geboden door de kerndocent Maarten Jan 
Stam. Aanvullend hierop kan het wenselij k 
zij n extra begeleiding in te scha kelen, 
bij voorbeeld om nog sterker in te zetten op 
persoonlij ke groei. 

Het is daarom mogelij k om begeleiding te 
krij gen van Erik Lanting. Hij  is al jarenlang 
Personal  Counselor voor deelnemers aan 
leer en ontwikkeltrajecten en stimuleert 
het persoonlij ke leerpad van de individuele 
 deelnemer.
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Module IDAGDEEL 1 DOCENT(EN)

TH
EM

A Introductie, ontwikkeling 
vakgebied en context 

duurzame inzetbaarheid

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Kennismaken
• Trend en ontwikkelingen
• Context DI
• 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

Psychologie van werk

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Ontwikkelingen HR werkveld
• Gezonde bedrijfsvoering
• Diversiteit doelgroepen
• Werktevredenheid, stress, geluk en  
   beloning
• Werken na Corona

KILIAN W. WAWOE
Dr. Kilian Wawoe is psycholoog. Hij was als personeelsmanager werkzaam bij de ABNAMRO 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

• Inleiding masterplan
• Analyse, ontwerp en verandering
• Voorbeeld masterplan

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.

07-02-2023
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Module IIDAGDEEL 1 DOCENT(EN)

TH
EM

A

Strategiekaart

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Strategiekaart

• Omgevingsanalyse

• Stakeholders

• Roadmap

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

Gezondheidsprogramma’s  
en impact

ON
DE

RW
ER

PE
N • Gezondheidsmanagement & 

organisaties

• Hoe doe je minder met meer 
impact

• Interactie, verbinding en 
organisatieklimaat

ANOUK TEN ARVE
Anouk ten Arve is programmamanager Gezond Werken bij Stichting IZZ. In deze rol begeleidt ze 
wetenschappelijk onderzoek en adviseert ze vakbonden, branche en zorgorganisaties op strategisch 
niveau over het optimaliseren van gezond en veilig werken. Met een achtergrond in ergotherapie, Arbo 
management, gezondheidswetenschappen en bedrijfskunde verdiept Anouk zich in maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en strategische innovatie. In haar boek ‘Zuurstof voor zorgprofessionals’ 
combineert ze deze wetenschap met verwondering uit de praktijk. Anouk: “We moeten terug naar de 
kern: een eenduidige manier van werken, aandacht voor onderlinge verhoudingen en een versimpeling 
van het HRbeleid.

DAGDEEL 3

TH
EM

A

Stakeholderanalyse

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Stakeholdermanagement

• Weerstand en overtuigen

• Eigen stakeholderanalyse

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.

07-03-2023
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DAGDEEL 1 DOCENT(EN)

TH
EM

A

Leiderschap en  
‘de bedoeling’

ON
DE

RW
ER

PE
N

•  Verantwoordelijkheden en 
brugfunctie(s) leiderschap

•  Omgaan met paradoxen

JASMIJN VAN HARTEN
Jasmijn van Harten is universitair hoofddocent en coördinator van de masteropleiding Strategisch 
Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht bij het departement Bestuurs en 
Organisatiewetenschap. Naast onderwijs geven op bachelor en master (executive) niveau doet ze 
onderzoek naar diverse thema’s op het snijvlak van duurzame inzetbaarheid en leiderschap. Gevoed 
door de wetenschap redeneert ze deze ochtend vanuit de bedoeling terug naar wat de huidige 
tijd in organisaties vraagt van leiderschap. Hierbij wordt onder andere gekeken naar afstemming 
in verantwoordelijkheden tussen HR, lijnmanagers en medewerkers, en het in lijn brengen van 
strategische doelen en uitdagingen op team en individueel niveau.

DAGDEEL 2

TH
EM

A

Leiderschap en praktijk

ON
DE

RW
ER

PE
N

•  Leiderschap in de praktijk

•  Effectief functioneren in een 
professionele advies/staf rol

SOFIE VAN DEN HOMBERGH
Sofie van den Hombergh werkt als professional skills trainer en consultant bij het departement 
Bestuurs en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Haar focus ligt op het ontwikkelen 
en onderzoeken van  professionele, sociale en academische vaardigheidstrainingen en programma’s. 
Sofie heeft een achtergrond als senior trainer en consultant voor verschillende publieke en private 
organisaties. Ze heeft zich in het bijzonder verdiept in ‘professioneel handelen’: het effectief werken 
in een professionele rol. Sofie richt zich op deze middag specifiek op de praktische vertaling van 
de ochtend. Hoe kan je vanuit een professionele advies/staf rol leidinggevenden ondersteunen en 
effectief in gesprek gaan?

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.

28-03-2023
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Module IVDAGDEEL 1 DOCENT(EN)

TH
EM

A
De impact van communicatie 

op ons werkveld

ON
DE

RW
ER

PE
N •   Bewegen naar social impact  

en gezond werkgeverschap 
•   Van positionering naar bewijs 

voering 
•   Hoe richt je jouw werk in om bij  

te dragen aan zowel de interne  
als externe communicatie 

JASPER DE BOOM
Jasper is een ervaren consultant die werkt aan vraagstukken op het snijvlak van communicatie, 
positionering en strategie.Hij gelooft er heilig in dat gelukkige medewerkers zorgen voor de beste 
resultaten. Daarom staat engagement en alignment centraal in zijn aanpak. Dat begint altijd met goed 
leiderschap een prikkelend verhaal en de ontwikkeling van medewerkers. In zijn werkwijze zorgt hij 
altijd voor focus en samenhang.Jasper werkt ruim twintig jaar in diverse rollen op het gebied van 
communicatie. Hij studeerde onder meer aan de Hogeschool Utrecht en aan de Erasmus Universiteit. 
Daar won hij een scriptieprijs met een onderzoek naar identiteit en reputatie in de vastgoedsector.

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

•  Vitality manager 2021

MEREL VAN DORP
Op 28 september 2021 werd Merel uitgeroepen tot Vitality Manager van het Jaar. Merel is 7 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 4 jaar richt zij zich als Vitality Manager volledig op projecten en programma’s rondom de 
gezondheid en inzetbaarheid van de werknemers van FrieslandCampina.

18-04-2023
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Module VDAGDEEL 1 DOCENT(EN)

TH
EM

A

Gedragsverandering

ON
DE

RW
ER

PE
N

• Behavioural design
• Theorieën over menselij k gedrag 
• Hoe kun je motiveren
• Nudging, priming en framing 

LORI BUMA
Lori werkt als consultant en gedragsontwerper bij  Inhealth. Zij  is afgestudeerd in de sport en prestatiepsychologie 

en in bewegingswetenschappen. Bij  onderzoeksorganisatie TNO deed ze veel ervaring op rond onderwerpen als 

mentale veerkracht, adaptiviteit en gedragsbeïnvloeding. Ze ontwikkelde zich daar tot een bedreven consultant. 

Daarnaast ligt haar expertise en interesse in het ontwikkelen en geven van trainingen en workshops.

Lori zet zich graag in om complexe, strategische vraagstukken op te lossen waar leidinggevenden en medewerkers 

écht iets aan hebben. Zij  maakt de onzichtbare facetten binnen organisaties tastbaar, waardoor zij  belemmeringen 

of weerstand kan helpen op te lossen. In haar aanpak maakt zij  vaak gebruik van de Behavioural Design 

methodiek, waar ze jullie in dit dagdeel in mee neemt. 

DAGDEEL 2

TH
EM

A

Communicatie, activatie 
& digitalisering

ON
DE

RW
ER

PE
N

•  Gedragsprincipes in communicatie
•  Hoe krij g je medewerkers in 
    beweging
•  Offl ine & online communicatie
•  Digitalisering 

GABBY NUCHELMANS
Gabby werkt als consultant en is de kartrekker voor de ontwikkeling van digitale omgevingen voor klanten van 

Inhealth. Gabby heeft ruime werkervaring op het HRM vlak en heeft zich de afgelopen 10 jaar zowel theoretisch als 

in de praktij k gespecialiseerd op het gebied van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid.

Centraal in haar aanpak staan: maatwerk, meedenken in oplossingen, partij en met elkaar verbinden en duurzame 

resultaten boeken. Gabby gelooft in de kracht van eigenaarschap, de “speed of trust” en ziet een belangrij ke rol 

voor marketing en (online en offl ine) communicatie rondom gezondheidsprogramma’s en gedragsverandering van 

medewerkers. 

DAGDEEL 3

TH
EM

A

Aan de slag met 
ontwerpprincipes
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•  Gedragstheorieën toepassen 
op je eigen casus

LORI BUMA
Lori werkt als consultant en gedragsontwerper bij  Inhealth. Zij  is afgestudeerd in de sport en prestatiepsychologie 

en in bewegingswetenschappen. Bij  onderzoeksorganisatie TNO deed ze veel ervaring op rond onderwerpen als 

mentale veerkracht, adaptiviteit en gedragsbeïnvloeding. Ze ontwikkelde zich daar tot een bedreven consultant. 

Daarnaast ligt haar expertise en interesse in het ontwikkelen en geven van trainingen en workshops.

Lori zet zich graag in om complexe, strategische vraagstukken op te lossen waar leidinggevenden en medewerkers 

écht iets aan hebben. Zij  maakt de onzichtbare facetten binnen organisaties tastbaar, waardoor zij  belemmeringen 

of weerstand kan helpen op te lossen.

09-05-2023
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Module VIDAGDEEL 1 DOCENT(EN)
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Veranderproces
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• Verschillende veranderparadigma’s
• Veranderaanpak en de veranderaar
•  Jouw voorkeursstijl: persoonlijk 

profiel in veranderprocessen

DEBORA STRIJBOS
Debora Strijbos is zelfstandig professional, als adviseur, trainer en programmamanager werkzaam 
in de publieke sector. Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van bestuurders, managers en 
professionals bij het ontwerpen van veranderprogramma’s en het in dat kader vormgeven van een 
nieuwe organisatie. Of liever gezegd het anders organiseren. Als programmanager wordt zij vooral 
ingezet op strategische (regionale) samenwerkingsvraagstukken in het (medisch) zorg en sociale 
domein.

DAGDEEL 2
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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 en 15 jaar als 
partner van HGRV Adviseur Managers heeft Marco in 2018 zijn eigen ‘De Witte Consultancy’ 
opgericht. 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 (transitiemanagement), de rol van emoties in 
gedrags en organisatieverandering en het persoonlijk leiderschap in veranderen. 

DAGDEEL 3
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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.

31-05-2023
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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 7 februari 2023
Module 2 | dinsdag 7 maart 2023
Module 3 | dinsdag 28 maart 2023
Module 4 | dinsdag 18 april 2023
Module 5 | dinsdag 9 mei 2023
Module 6 | woensdag 31 mei 2023

Examen (facultatief) | dinsdag 13 en 
woensdag 14 juni 2023

Diplomauitreiking | dinsdag 27 juni 2023

De bij eenkomsten beslaan in totaal circa 52 uur. 
Aan zelfstudie besteed je daarnaast zo’n 1 uur per 
week.

Dagindeling

09.00  12.00 uur    Dagdeel 1
12.00  13.00 uur   Lunch
13.00  16.00 uur   Dagdeel 2
16.30  17.30 uur   Integratie & borrel

iLocatie

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

Creative Valley
Orteliuslaan 5
3528 BA Utrecht

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

Aanmelden

Aanmelding voor de Course Strategic 
Health Management is defi nitief 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 elseriet@inhealth.nl.
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Afsluiting & alumninetwerk

Wanneer je jouw examen met goed 
 gevolg hebt afgelegd, ontvang je een 
diploma. Er vindt aansluitend een 
officiële en feestelijke  
diplomauitreiking 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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Elseriet Gerrits
elseriet@inhealth.nl
06 39 008 533

Wil je 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


