Geachte raad van bestuur en directie,
ActiZ nodigt u van harte uit voor de regiobijeenkomsten over domeinoverstijgende zorg, die
plaatsvinden tussen 17 april en 27 april 2018.
De toekomst is dichterbij dan we denken. In het tempo waarin de wereld verandert, kan de zorg
alle kanten op. Blijven we als maatschappij solidair, of wordt de participatiemaatschappij volledig
doorgezet? Wat het ook wordt, de toekomst is enorm uitdagend!
Actiz heeft in de afgelopen maanden samen met een projectgroep van leden van ActiZ en Jester
Strategy vier mogelijke omgevingsscenario’s opgesteld. Alle vier hebben ze even veel kans om
waarheid te worden. In ieder scenario ontwikkelen trends, overheidskoers, hervormingen,
decentralisaties, de samenleving, economie en nieuwe technologieën zich op een eigen manier.
Hierdoor daagt ieder scenario uw organisatie op een andere manier uit om vorm te geven aan
domeinoverstijgende zorg. De beste voorbereiding voor morgen begint door vandaag na te denken
over hoe u gaat reageren!
Tijdens de regiobijeenkomsten wordt met collega-bestuurders, directieleden van de leden van ActiZ
en stakeholders besproken hoe uw voorgenomen strategie voor domeinoverstijgende zorg past in
de verschillende toekomstbeelden en welke risico’s uw organisatie daarbij loopt
Uw toekomstvragen
Wat betekent de toekomst voor onze huidige én toekomstbestendige organisatie?
Wat is de waardepropositie van uw organisatie?
Voor welke klantgroepen werkt uw organisatie eigenlijk?
Welke impact heeft de toekomst op uw medewerkers, organisatiestructuur, investeringen
of huisvesting?
Kortom: hoe past uw strategie in de verschillende toekomstbeelden en welke risico’s loopt uw
organisatie?
Kom uw kennis aanscherpen
We organiseren vier regiobijeenkomsten, verspreid over het land. In een ochtend praten we u bij
over de mogelijke toekomsten die voor u liggen, en bekijken we samen met u op actieve wijze
waar uw organisatie morgen mee aan de slag kan om zich voor te bereiden op de toekomst.
Wanneer en waar
17 april van 9.30 tot 13.00 uur bij Hilverzorg te Hilversum
19 april van 9.30 tot 13.00 uur bij The Student Hotel te Den Haag
24 april van 9.30 tot 13.00 uur bij Conferentiecentrum te Eindhoven
26 april van 9.30 tot 13.00 uur bij Buitensociëteit te Zwolle
Voor wie
De regiobijeenkomst is met name bedoeld voor bestuursleden en directieleden van de leden van
ActiZ. Daarnaast worden stakeholders uitgenodigd.
Aanmelding en meer informatie
Klik op een van de bovenstaande datum om u aan te melden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henny Mulders van ActiZ ( 06-250 34 256) of
Danny Huisman van Jester Strategy (06 461 24 225).

