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De Health Innovation School Rotterdam is een exclusieve leerervaring voor 50 gedreven 

innovators. We maken een mooie diverse mix van mensen, dus of je nu bestuurder, zorg-

manager, verpleegkundige, beleidsmaker, HR-medewerker, IT-er, ondernemer, huisarts, 

radioloog, etc. etc. etc.  Lees hieronder hoe je je kunt aanmelden.  

Maak een motivatiebrief 

In de motivatiebrief(*): 

• vertel je iets over jezelf 

• leg je uit waarom we jou écht moeten selecteren (wat breng je mee, wat wil je leren, 

welk verschil wil je maken, etc.) 

• en vertel je wat maakt dat je vol motivatie deel wilt nemen aan de HIS.  

*We zeggen motivatiebrief, maar doe dit vooral op een manier die bij je past: een brief, infographic, mindmap, etc.  

Let op: maximaal 1 A4, lever het aan als PDF document. Als je geen LinkedIn profiel 

hebt, voeg dan jouw CV als 2e pagina toe aan de motivatiebrief. 

Organiseer steun van je manager/directeur 

Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers worden gesteund door hun bestuurder / 

directeur. We nodigen hen ook uit voor het afsluitende event, zodat ze kunnen zien wat de 

HIS heeft opgeleverd en om samen stappen te blijven zetten na de HIS.  

Toon aan dat jouw bestuurder / directeur op de hoogte is van jouw aanmelding en jouw 

deelname aan de HIS steunt. Bijvoorbeeld met een brief of mail waarin zij / hij dit aangeeft. 

Maak hier een afbeelding of PDF van, deze moet je uploaden in het aanmeldformulier.  

Ken je jouw bestuurder / directeur nog niet? Dan is dit dus meteen de 1e stap in het 

vergroten van jouw netwerk! 

Zoek een leuke profielfoto van jezelf. 

Zodra de selectie bekend is plaatsen we de profielfoto's van alle deelnemers op deze 

website. Deze gebruiken we ook voor evt. andere communicatie uitingen. Kies dus een 

mooie profielfoto van jezelf! 

Zorg dat je deze bij de hand hebt als je het aanmeldformulier invult, je kunt hem daarin 

uploaden.  



 

 

Vul het aanmeldformulier in en houd bovenstaande info klaar. 

Als je jouw motivatiebrief, "steunbewijs" en profielfoto klaar hebt liggen, dan kan je het 

aanmeldformulier invullen! 

• Aanmelden kan tot uiterlijk 4 mei 23.59 uur. 

• Vink daarbij bij “Mijn werkgever heeft een wildcard” het vakje aan: “ja, mijn werkgever 

is aangesloten bij deRotterdamseZorg, ik wil kans maken op een van de wildcards”  

• Aanmelden kan hier: https://rotterdam.healthinnovation.school/voor-wie/aanmelden/  
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