cognicum.com/masterclass

Na twee succesvolle seizoenen van de digitale serie ‘Cognicum Collegetour’
verzorgt Cognicum vanaf maart een reeks masterclasses. Het eerste blok
heeft als titel ‘De verpleegkundige in een digitale wereld’.

In deze nieuwe reeks nemen toonaangevende
sprekers als Tommie Niessen, Egge van der
Poel, Sander de Hosson, Mia Wessels en
verpleegkundigen mee in de stroomversnelling
van digitale innovaties, halen zij inspiratie uit
andere branches en geven zij handvatten voor het
omgaan met actuele uitdagingen. Dit allemaal in
colleges van maximaal twee uur, met daartussen
uiteraard een korte pauze. Accreditatie wordt
aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&VN. De
subthema’s* zijn als volgt:
#1 – Tommie Niessen | Tommie in de zorg
#2 – Egge van der Poel | Hoe (big) data ongelijkheid
creëert (en waarom dat goed is)
#3 – Mia Wessels | “Voor jezelf zorgen als
verpleegkundige, hoe dan?”
#4 – Sander de Hosson | Palliatieve zorg

Doelgroep:

Verpleegkundigen,

leidinggevenden,

teamleiders en leden van de VAR
(Verpleegkundige Adviesraad) en CNIO’s.

Van werkvloer naar bestuur:

Naast deze eerste reeks voor verpleegkundigen, werken wij ook aan een
speciale reeks masterclasses gericht op
het bestuur. Hierover binnenkort meer!

Partner worden van een masterclass?
Of heeft u een mooi (zorg)onderwerp in gedachten?
Heeft u interesse om een masterclass mogelijk te maken, erin voor te komen of heeft
u zelf een zorgonderwerp waarover een masterclass gemaakt kan worden?
Neem dan contact op via info@cognicum.com!

Volgende pagina: partnermogelijkheden
*De genoemde sprekers en subthema’s zijn strikt onder voorbehoud en Cognicum behoudt zich het recht voor tot aanpassing hiervan. Er kunnen geen rechten aan de inhoud van deze flyer worden ontleend.

cognicum.com/masterclass

Mogelijkheden voor partners:
Er zijn diverse manieren om een verbinding te maken met één of meerdere Cognicum
Masterclasses. Het is een mooie kans om op een toegankelijke manier onder de
aandacht te komen bij een relevante zorgdoelgroep. De mogelijkheden voor partners
zijn hieronder afgebeeld. Heeft u een goed idee? Of misschien een (zorg)onderwerp
waarover een masterclass kan worden gehouden? Laat het ons weten!

Demonstratie tijdens de masterclass
Geef de deelnemers een (live)
demonstratie van uw product

•

Tijdsduur: max 10 min.

of dienst. De nadruk van de

•

Vooraf ingezonden of live

masterclasses ligt op educatie,

•

Maximaal 1 demonstratie per

dus wij vragen om content van

masterclass.

educatieve aard. €5000,-

Andere mogelijkheden:

Logo exposure

Filmpje (max. 90 sec)

Follow-up kijkers

Opname van logo op de landingpage,
in de e-mail aankondiging van de
gekozen masterclasses, voorafgaand
en tijdens de uitzending(en). €750,-

Kom voorafgaand aan de uitzending
in beeld met een kort inhoudelijk of
maatschappelijk filmpje (max. 3
filmpjes per aflevering). €1750,-

Voeg een bericht (met knop naar
webpagina) toe aan een follow-up
bericht aan alle deelnemers van een
Cognicum Masterclass. €1000,-

Partner worden van een masterclass?
Of heeft u een mooi (zorg)onderwerp in gedachten?
Heeft u interesse om een masterclass mogelijk te maken, erin voor te komen
of heeft u zelf een zorgonderwerp dat een masterclass verdient?
Neem dan contact op via info@cognicum.com!
De getoonde prijzen zijn exclusief BTW.

