‘Verbetering van rendement en marktpositie
van uw dierenartspraktijk’

LIVE Game
Ondernemen in Praktijk
Deze live game valt in de categorie “serious games’, waarin de simulatie
van echte gebeurtenissen of processen worden ingezet om al doende te
leren, met het doel een probleem op te lossen of vaardiger te worden
voor de praktijk.
Op deze dag ga jij aan de slag met jouw persoonlijk leerdoelen. Je leert
van de interactie met ander deelnemers en professionele voor dit doel
getrainde acteurs.
In de ochtend wordt jouw parate kennis bijgespijkerd met een paar
relevante inleidingen die je voorbereiden op situaties in de middag en
in jouw dagelijkse praktijk.
De setting is een gefingeerde praktijk waarin jij werkzaam bent. Je
wordt met andere deelnemers in teams ingedeeld, waarbij elk team de
rol vervult van een dierenarts in de gefingeerde praktijk.

De workshop start om 09:30 uur en we
sluiten af om 18:00 uur.
Ondertussen nemen we een warme hap.
Deelnemers krijgen 8 accreditatiepunten.
Deze aflevering van de LIVE game organiseren we samen met Henry Schein.
Plaats: Henry Schein, Cuijk
Datum: 28 juni 2018
Aanvang: 09:30 uur

Op 28 juni ziet het programma er als volgt uit:

Afsluiting: 18:00 uur

Ochtend : kennis opdoen en inzicht verkrijgen
Beslissen; Budget; Kengetallen
Middag: ervaring opdoen en vaardigheid ontwikkelen
Praktijkvergadering; Jaarvergadering; Investeren;
Risico’s herkennen

Minimaal aantal deelnemers: 15
Maximaal aantal deelnemers: 20
Kosten: € 495,- excl. BTW incl. lunch

De workshop is bedoeld voor met name jonge (net of aanstaande)
maatschapsleden, maar ook voor meer ervaren collega’s of praktijkmanagers die zich willen ontwikkelen.
Met de opgedane kennis en inzichten gekoppeld aan ervaringen vaardigheden sta jij als ondernemer ineens een stuk steviger in jouw eigen
praktijk. Dat betekent meer plezier en grip op het succes van jouw praktijk!

Mailen voor deelname:
Arjen.dijkstra@waardeinpraktijk.nl
Winand.kissels@waardeinpraktijk.nl
Of via website: www.waardeinpraktijk.nl

NEEM GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP
bel

06 51573103
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arjen.dijkstra@waardeinpraktijk.nl
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Winand Kissels
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www.waardeinpraktijk.nl

Lieuwe Terpstra

06 53159966

lieuwe.terpstra@waardeinpraktijk.nl

