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Een sessie over hoe je op een andere manier succesvol kan zijn als bedrijf.
DSW, de grootste van de kleine zorgverzekeraars, heeft 
geen groeidoelstelling en geen winstoogmerk en stelt het 
belang van gezondheidszorg boven het eigen belang. De 
IT afdeling doet niet aan scaling volgens een conventionele 
methode, uitgebreide procesbeschrijvingen en procedures. 
DSW gelooft niet in Cloud als kostenbesparing en heeft nog 
een eigen datacenter, wel gaan ze met de infrastructuur elke 
twee weken volledig naar productie met eigen ontwikkelde 
software en hebben nauwelijks legacy. Daarnaast zijn ze 
al acht jaar op rij uitgeroepen tot beste zorgverzekeraar, 
dit jaar ook tot meest klantvriendelijke zorgverzekeraar en 
maakt al jaren als eerste de premies voor het nieuwe jaar 
bekend. Maar hoe krijgen ze dat voor elkaar, wat is het ge-
heim van de DSWay?

Tijdens deze sessie zullen Caroline Koldewijn, Overall Test-
coördinator, en Marian Verspoor, Portfoliomanager, uit de 
doeken doen op welke manier DSW de bedrijfsvoering organi-
seert. Hierbij zullen ze ingaan op de cadans van IT, de inrich-
ting van portfoliomanagement, de wijze waarop initiatieven 
vanuit de organisatie meegenomen worden in de planning en 
de organisatiestructuur. Ook zullen ze de samenhang van het 
geheel duiden, en op welke manier die samenhang bijdraagt 
aan het behalen van de organisatiedoelen.

We zijn voor deze sessie op 12 januari 2023 welkom op het 
hoofdkantoor in Schiedam, waar in het eerste deel van de 
sessie de DSWay toegelicht zal worden. Vervolgens gaan 
we in het tweede deel in subgroepen aan de slag met een 
aantal uitdagingen, om af te sluiten met een borrel in de 
bedrijfskroeg. Ben jij benieuwd naar het verhaal van deze ei-
genzinnige zorgverzekeraar? Wil je geïnspireerd worden om 
je bedrijfsvoering anders in te richten? Meld je dan snel aan!

DOELGROEP
Change Managers, Agile Coaches, Senior Management

 
PROGRAMMA

14:15 – 14:30  Inloop
14:30 – 14:45  Introductie en welkom
14:45 – 15:30  De DSWay
15:30 – 15:45  Korte pauze
15:45 – 16:30  Interactieve werkvorm in subgroepen
16:30 – 17:00  Wrap-up
17:00 – 17:30  Afsluitende borrel
 

LOCATIE
DSW Zorgverzekeraar
’s-Gravenlandseweg 555, 3119 XT Schiedam

DSW ZORGVERZEKERAAR 14:30 - 17:30
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Vergeet niet om je geldige legitimatiebewijs mee te nemen voor deze bijeenkomst.
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