
Uitnodiging 1e Inspiratiedag: TOPdesk Ziekenhuizen – donderdag 23 februari 2023 

  
Beste allen, 
  
Op donderdag 23 februari 2023 is het zover: de eerste TOPdesk Healthcare inspiratiedag voor ziekenhuizen. 

Hierbij nodigen we jullie graag uit op 23 februari 2023 van 11.30 uur tot 15.15 uur (inclusief lunch). Deze dag 

zal plaatsvinden bij het Radboudumc in Nijmegen.  
  
Thema en doel: 

Op de TOPdesk Healthcare dag van 17 november jl. heeft TOPdesk de Inspiratiedagen geannonceerd.  

 

De druk op de zorg zal de komende jaren sterk toenemen. Efficiency door ICT zal een steeds belangrijkere rol 

gaan vervullen om de toenemende druk op de zorg te kunnen opvangen. Parallel zal door deze ontwikkeling de 

TOPdesk software eveneens een steeds belangrijkere rol gaan vervullen binnen de ziekenhuizen. Binnen het 

thema “krachten bundelen” wil TOPdesk de samenwerking met de ziekenhuizen nog verder gaan intensiveren 

door middel van inspiratiegroepen. 

 

Het doel van de inspiratiegroepen is, om op basis van de bij uw organisatie relevante thema’s, de 

automatiseringsgraad van ITSM en ESM binnen uw organisatie met TOPdesk te vergroten zodat de efficiency 

binnen uw organisatie nog verder toeneemt. Bij ziekenhuizen wordt gemiddeld 30% van de TOPdesk 

functionaliteit gebruikt. Door elkaar te inspireren kunt u meer rendement halen uit uw bestaande TOPdesk 

software. 

 

In 2023 zullen er 4 inspiratiegroepen georganiseerd worden samen met de ziekenhuizen: 

• Donderdag 23 februari 2023 van 11:30 tot 15:15 (inclusief lunch) – Radboudumc Nijmegen: 
assetmanagement; 

• Dinsdag 2 mei 2023 van 11:30 tot 15:15 (inclusief lunch) –  AFAS Leusden: Interfaces met (onder meer) 
AFAS, Ultimo, Microsoft DevOps en OneQA en een showcase BI Tooling; 

• Dinsdag 5 september 2023 van 11:30 tot 15:15 (inclusief lunch) locatie nader te bepalen; 

• Donderdag 7 december 2023 van 13:00 tot 16:00 (met kerstborrel) - Franciscus Gasthuis & Vlietland 
locatie Rotterdam. 

 

Hieronder vind je het programma van de inspiratiedag van 23 februari 2023. Onderaan de e-mail is te vinden 

hoe jij je kunt inschrijven voor de inspiratiedag op 23 februari 2023. Schrijf je graag in voor 10 februari 2023. 
  
Programma 
Het programma van de inspiratiedag is als volgt: 
11:30 – 12.00 uur                Inloop 

12:00 – 13.00 uur                Lunch 
13.00 – 13.20 uur                Inleiding thema: ‘Krachten bundelen” en toelichting inspiratiegroep 
13.20 – 13.45 uur Inventariseren onderwerpen voor de volgende inspiratiegroepen                  
13:45 – 14:00 uur                Koffiepauze 
14:00 – 15:00 uur                Presentaties assetmanagement door Radboudumc 

15:00 – 15:15 uur                Afsluiting en vragenronde     

15.15 -  16.00 uur Borrel            
    
Afsluiting 
Het doel hiervan is een terugkoppeling te geven op de inhoud van de dag: op een interactieve manier zullen we 

met elkaar bespreken wat we meenemen van de dag en wat we aan elkaar kunnen teruggeven.   

 
Aanmelden voor de Inspiratiedag? 
Hopelijk ben jij enthousiast geworden van dit programma! Willen jullie je opgeven voor de inspiratiedag? Dat 

kan via deze link. Het verzoek is om je aan te melden voor 10 februari 2023, zodat er rekening gehouden kan 
worden met het aantal deelnemers.  
  



Wij zien jullie allen graag op 23 februari 2023 voor de TOPdesk inspiratiedag! 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens het organisatiecomité,  
  

Sharmaine van den Hoek – Janssen  

Business Unit Director Healthcare  
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