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Welkom op de masterclass  
‘Succesvol ondernemen in de fysiotherapie’  

 
#FysioFuture #FysioHub

dinsdag 18 juni 2019, 18:30 uur
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Dank voor uw komst
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Welkom bij

Niels Rientjes 

- Hospitality achtergrond 
- 4 jaar in dienst bij SpotOnMedics 
- Functie: Klant Succes Manager 

I love to think in… customer experience, customer journeys and events 
I love to work with… professionals en innovative technology 

Vanavond… ben ik u programma host!  
Any questions? Let me know!
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welkom in de 
FysioHub

SpotOnMedics Academy
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FysioHub 
Hub: 1) een apparaat dat deel 

uitmaakt van de infrastructuur van 
een netwerk 2) een plaats waar data 

van verschillende bronnen 
samenkomt, en van daaruit weer naar 
verschillende richtingen doorgestuurd 

wordt 3) een luchthaven waar 
vliegtuigen bijtanken en passagiers 

overstappen op andere vluchten.  
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Vorig jaar gestart met  
4x een avondsessies

- Behoefte aan informatie over marktontwikkelingen  
- Beoordeling vanuit de deelnemers erg positief 

 
- In 2019 > Zwolle is geweest en vanavond Hoofddorp! 

- Ons doel: u te mogen inspireren en activeren.
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Succesvol ondernemen in uw vak
- Wat is succes? 

- Welke keuzes heeft u de komende periode te maken?  
(doorgaan zoals u altijd deed, FysioTopics, Zorg1?)

 
- Hoe neemt de praktijk haar cliënten mee?  

- Hoe neemt u uw teamleden mee?  

- Hoe zorgt u ervoor dat overmorgen nog bestaat? 
… en …. hoe houden we passie voor ons vak?
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Welkom namens onze sprekers!

Jan Jacobs 
Smarthealth

Frank van Zon 
Physitrack

Elice Phijffers (ABN AMRO) 
Roy Jansen     (KNGF)

Frans Rientjes 
SpotOnMedics
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en onze residence DJ ‘Ghislaine’
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…en namens de SpotOnMedics eventmanager, 
adviseurs en consultants

Vicky Los 
Eventmanager

Debby Dekkers 
Praktijkadviseur

Monique Rientjes 
Data Scientist

Daphne Dekkers 
Praktijkadviseur

En alle andere collega’s die aanwezig zijn -)
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17:30 

18:30 

18:40 

19:00 

19:30 

20:00 

20:30 

21:00

Inloop en hapje eten 

Welkom 

Keynote 1: de veranderde zorgwereld en uw toekomst 

Keynote 2: eHealth; wat maakt u onderscheidend en hoe zet u het in? 

Pauze, netwerken en in gesprek met sprekers 

Keynote 3: Hoe maak ik mijn praktijk toekomstbestendig? 

Keynote 4: 2019 en.... van patiënt naar cliënt 

Borrel, netwerken en in gesprek met sprekers

Juni

18
Dinsdag

Programma van de avond
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WIFI 
Netwerk: SpotOnMedics guest 

Wachtwoord: SoM2018
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Toiletten 
… dames en heren toilet is bij de lift 

(3e en 4e verdieping)…
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Vragen tijdens presentaties 
Is mogelijk. Onze sprekers zijn ook 

aanwezig tijdens de pauze en borrel.
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- Presentaties worden gedeeld - 
BINNEN 24 UUR in de mailbox
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Are there any questions?
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- Dank voor uw aandacht - 
Op naar een inspirerende avond. 

- laten we starten met de 1e keynote - 
Jan Jacobs van Smarthealth


