Meet-up Zorg

Go Data Driven
18 januari

‘HOW DO WE PUT THE DATA
IN THE PROCESS?’

PROGRAMMA

And how do we turn processes and data into
innovation?
Deze vraag stelde Ivo Everts van Go DataDriven
aan het publiek tijdens de Big Data Expo van 2018.
Goede vraag!, dachten wij.
Graag nodigen we je uit voor een meet-up georganiseerd door het 4e jaars programma Health
van de opleiding Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en Zorgcommunity. Doel is
om elkaar te meeten rondom het thema data,
zorg en innovatie en te kijken of er samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan rondom dit
thema. Dit kan bijvoorbeeld door studenten te
laten onderzoeken hoe, waar en op welke manier
data kan helpen bij innovatie ondersteund door
Go Data Driven in het kader van the Knowledge
Mile.
Zin en tijd om mee te denken en mee te praten
over datadriven innovatie in de zorg? Schuif dan
aan!
Vrijdag 18 januari om 16:00 uur op de
Amstelcampus. Exacte locatie volgt na
aanmelding.
Voor wie? Zorgprofessionals werkend met of
nieuwsgierig naar de toekomstige bedrijfskundige
datavraagstukken, die daar al mee gestart zijn of
willen starten. Kom je ook? Stuur even een mailtje
naar Susanne Koenders: s.j.m.koenders@hva.nl of
meld je aan via het contactformulier op
zorgcommunity.com

TALK BY IVO EVERTS

Ivo is gepromoveerd op
image processing en
machine learning. Als AI
specialist helpt hij klanten
als de NS en ING. Bij
Medicx.ai past hij deep learning, signal processing en
datatechnieken toe voor de
medische wereld. Projecten
en ideeën hiervoor zijn
enorm welkom!

INSPIRATIEPITCHES

Studenten pitchen een trend,
idee of bron die hen heeft
geinspireerd tijdens hun
zorgproject.

RONDETAFELSESSIE

Met elkaar verkennen we
mogelijkheden en kansen en
wrappen we de boel up.

VRIJMIBO

Uiteraard sluiten we af met
een informele borrel.

TIJD: 16:00 tot 18:00 uur

Sector Health, Jaar 4 project van de opleiding Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam.

