
Scan mij

WIJ VIEREN ONS 20-JARIG BESTAAN!

  Programma: Donderdag 22 september                                                                                                                                                                            13:00 - 19:30 uur

Activiteit: Tijd:

Binnenkomst genodigden: 
We ontvangen u graag in onze ontvangsthal met een sfeervol champagnemoment bij binnenkomst. 13:00 - 13:30 uur

Feestelijke opening: Cees & Roderick heten de gasten welkom & geven uitleg over het programma.  
Dit alles onder het genot van overheerlijke lekkernijen & culinaire bites. 13:30 - 14:00 uur

Kennismaking met Q Care: Een rondleiding door het magazijn & operationele afdelingen incl. een demonstratie van onze  
zorgprofessionals met onze innovatieve AD-hulpmiddelen & specialistische opleidingen (Q Care Academie/ E-Learning).

14:00 - 15:00 uur
16:30 - 17:00 uur

1e spreker: Michel van Schaik (De toekomst van de zorg)
Michel is als directeur Gezondheidzorg bij de Rabobank al meer dan 20 jaar actief als sectorbankier in de zorg.

15:00 - 15:30 uur

2e spreker: Tommie Niessen (Werken in de zorg) 
De ontwapenende verpleegkundige veroverde Nederland met zijn onbekommerde blik op de zorg & het boek dat hij schreef.

15:30 - 16:00 uur

Interactief interview door Joep Stassen met Cees & Roderick Vermeer: (20 jaar Q Care) 
Twintig jaar & twee generaties. Waar komen ze vandaan en waar gaan we naar toe?

16:00 - 16:30 uur

Aansluitende festiviteiten: 
Onder het genot van een ontspannen walking diner, kunnen genodigden dansen, ontmoeten & vooral proosten op ons jubileum.

16:30 - 19:00 uur

Einde programma: Tot ziens & vergeet de Q Care goodiebag niet! 17:30 - 19:30 uur

Het jubileum staat geheel in het teken van ons 20-jarig bestaan! Naast LIVE muziek, entertainment, culinaire hapjes en drankjes,  
hebben we ook enkele spraakmakende sprekers uit de zorg uitgenodigd om o.a. over de toekomst van dit prachtige domein te praten.  
Bovendien kunt u op informele wijze kennismaken met onze prachtige locatie, zorgprofessionals en dienstverlening.  
Cees en Roderick Vermeer heten u van harte welkom om samen met ons dit jubileum op grootse wijze te vieren.  

Care & celebrate!
Met Michel van Schaik,  

Tommie Niessen &Joep Stassen 


