Meeting2inspire organiseert het congres:

De medisch specialist als aandeelhouder van het
ziekenhuis, waarom en hoe?
Datum: 15 november 2012

13.00-17.30 uur

Lokatie: Hampshire Hotel Apeldoorn
Kosten: 275 euro euro exclusief BTW.

De komende tijd moeten in de ziekenhuizen belangrijke strategische
keuzen worden gemaakt. De vraag rijst: is de hedendaagse
organisatiestructuur van vrijgevestigde maatschappen enerzijds en de
ziekenhuisorganisatie als facilitair bedrijf anderzijds wel toegerust om
effectief en snel de juiste keuzen te maken? De vraag stellen is deze
beantwoorden. De logge, bureaucratische overlegstructuren hebben
afgedaan. Het is tijd voor nieuwe dynamiek, waarbij de
ziekenhuisbelangen en de verschillende belangen van de maatschappen
versmelten. De vrijgevestigde medisch specialist als aandeelhouder van
zijn eigen ziekenhuis is hiervoor de beste optie. De sprekers hebben zich
al enige tijd vanuit hun professie verdiept in de diverse aspecten van het
aandeelhouderschap van medisch specialisten. Zij zullen u op deze
bijeenkomst voorzien van de meest recente informatie over dit
onderwerp. Er zal genoeg ruimte zijn om met elkaar van gedachten te
wisselen.
Doelgroep: medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders

Programma

13.00 uur ontvangst met koffie en broodje
13.30 uur Waarom de Medisch specialist als aandeelhouder?
Dr. Peter Paul G. van Benthem (KNO-arts, dagvoorzitter)
14.00 uur Hoe organiseer je zeggenschap: organisatievisie.
Drs. Theo P.M. Schraven (adviseur/partner, Governance University & Advisory)
14.30 uur Advocaten en accountants. Hoe hebben zij het gedaan en wat kunnen wij daarvan leren?
Mr. Douwe Plantinga (partner/belastingadviseur)
15.00 uur Thee
15.30 uur Medisch specialist als aandeelhouder in de praktijk: wat zijn de obstakels?
Ir. René Seyger (partner, Roland Berger)
16.00 uur Winstuitkering in de zorg: de actuele stand van zaken.
Mr. Dr. Emke Plomp (promotie winstuitkering in de zorg, AIOS psychiatrie, UMCU)
16.30 uur Kansen, Haken en ogen: een samenvatting van de dag met plenaire discussie.
Dr. Peter Paul G. van Benthem
17.00 uur Borrel

INSCHRIJVEN
U kunt via de site www.meeting2inspire.nl inschrijven.
Of u kunt onderstaand formulier invullen en mailen, sturen of faxen naar
info@meeting2inspire.nl, Wildernislaan 7, 7313 BA Apeldoorn, Fax: 055-3558014
Dhr/Mw
Titel:

____________________________

Naam: ____________________________
Adres: ____________________________
___________________________
Tel:

____________________________

Email: ____________________________
Organisatie: _______________________
Factuur wordt verstuurd naar bovenstaand adres. Voor meer informatie zie:
www.meeting2inspire.nl

