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Zorg gaat vóór 
winst. Maar om 
goed te kunnen 
zorgen, is winst 
noodzakelijk 

De zorg. Volop in beweging 
De zorgsector is constant in beweging. In alle 
facetten. Of het nu gaat om innovatie, regelgeving 
of beleid. Door bijvoorbeeld de verschuiving van 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de AWBZ 
naar de zorgverzekeraar vervalt de achtervang voor 
exploitatietekorten. Verder stuurt de overheid aan op 
risicodragende vastgoedexploitatie en is het tijdperk 
van nacalculeerbare exploitaties bijna voorbij.
 
Bent u er klaar voor?
Ooit koos u vanuit uw betrokkenheid voor werken in 
de zorg. De zorg voor de gezondheid en het welzijn 
van uw cliënten kwam op de eerste plaats. Terecht. 
Om echter ook in de toekomst de kwaliteit van uw 
zorgverlening te kunnen garanderen, is een goede 
gezondheid van uw organisatie een voorwaarde. 
Daarom is het noodzakelijk dat uw organisatie groeit, 
innoveert en concurreert. Een organisatie die werkt 
met sluitende begrotingen, die rendeert en zorgt voor 
winst. 

De zorgsector is sterk aan het veranderen. Als gevolg van de vele 
nieuwe regels transformeert de zorginstelling gestaag naar zorg-
ondernemening. Een onderneming die goed moet renderen en 
waar winst wordt geïnvesteerd in verbetering van kwaliteit. Dat 
vraagt om nieuwe kennis en inspanningen van het management.

Zorg voor winst
‘Zorg voor winst’ is een initiatief van Bouwstad project-
management B.V., SDB Groep B.V. en Architecten-
bureau Anna Zinkweg B.V. Onze verschillende experti-
ses én unieke samenwerking brengen uw organisatie, 
financiën en vastgoed perfect met elkaar in balans. 
Zo zorgen we samen met u voor winst. Úw winst!



1.
Quickscan 

Door een snelle analyse laat de 
quickscan duidelijk zien waar uw 

organisatie staat en hoe verbeteringen 
kunnen worden gerealiseerd.

2. 
Dieptescan 

De verbeterpunten uit de quickscan 
worden tijdens de dieptescan verder 

uitgelicht en geanalyseerd.

3. 
Verbeterplan 

Samen met u worden de 
verbeterpunten uitgewerkt tot een

 Plan van Aanpak.

4. 
Implementatiefase 

Het uitvoeren en implementeren van 
verbeteringsvoorstellen uit het 

Plan van Aanpak.

Wat bieden we? 
Om de mogelijkheden voor uw organisatie 
in kaart te brengen, maakt Zorg voor winst 
gebruik van een of twee scans, waarbij uw 
inbreng van essentieel belang is. De huidige 
structuur van uw organisatie bepaalt de 
duur van onze samenwerking. Soms kan de 
quickscan voldoende zijn. In andere geval-
len begeleiden we ook de implementatiefase.

Onze werkwijze 
De Quickscan vormt een eerste kennismaking met uw 
organisatie. Deze scan bestaat uit een overall-analyse 
van de huidige performance en geeft een eerste indruk 
van mogelijke verbeterpunten. Indien nodig volgt de 
dieptescan, die uitmondt in het kwalitatief en kwantita-
tief aangeven van verbeterpunten. 
Beide scans omvatten: • Marktpositie • Personeels-
formatie • Zorgmiddelen • ICT • Huisvestingsbeleid 
• Vastgoedbeheer • Financiering.

Verbeterplan
Centraal in de afsluiting van dit onderdeel staat het 
vaststellen van de haalbaarheid van de implementatie 
en het kwantificeren van de te bereiken performance-
verbetering in termen van rendement.

Implementatiefase 
Bij de uitvoering van het Plan van Aanpak zijn u en 
een of meer projectteams hard nodig. Wij sturen de 
veranderingsprocessen, bewaken de factoren tijd en 
kwaliteit en focussen op het halen van de verbeter-
doelstellingen. Tussentijdse rapportages houden u op 
de hoogte van de voortgang.
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