ZORGINKOOP &
ZORGVERKOOP
Met oog voor het eigen
belang en respect voor het
belang van de ander

De in- en verkoop van zorg is een belangrijk, intensief en terugkerend proces. In dit proces maken
zorgaanbieders afspraken met zorgverzekeraars, zorgkantoren en/of gemeenten. Ieder van deze partijen
heeft een eigen belang; dit leidt regelmatig tot tegenstellingen.
Wij geloven dat dit proces voor alle partijen verbeterd kan worden door vertrouwen in elkaar te hebben en
ieders belangen te respecteren. Vertrouwen kan ontstaan als elke partij het belang inziet om waarde voor
de patiënt toe te voegen.

Van tegenstellingen en
machtsverhoudingen
Zorgaanbieder

Naar de ideale situatie

Zorginkoper

“De patiënt centraal,
de zorg van
goede kwaliteit én
exploitabel”

“De verzekerde
centraal, de zorg
toegankelijk én
betaalbaar”

Zorgaanbieder

Zorginkoper

“De patiënt centraal,
goede kwaliteit,
toegankelijk met oog
voor betaalbaarheid”

“De verzekerde
centraal, betaalbaar,
toegankelijk met oog
voor goede kwaliteit”

Goede inkopers en verkopers zijn schaars. Wij hebben deskundige mensen beschikbaar met
kennis van de zorg. Gecoached door ervaren professionals zijn de medewerkers geschoold in
onderhandeling (Harvard), juridische inzichten en cijfermatige analyses.
Competenties van onze medewerkers zijn:

Verbindend

Stressbestendig

Cijfermatig
onderlegd

(Bestuurlijk)
sensitief

Communicatief
vaardig

Resultaatgericht

HET PROCES
Voorbereiden:
Actualiseren van eigen
strategische visie
Verzamelen van
informatie:
Trends, omzet, prognose,
stakeholders en omgeving
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Vertrouwen
Respect
Verbinding

2

STA
P

6

AP
ST

Oriënteren:
Met elkaar evalueren
en vooruitkijken naar
de toekomst

Organiseren:
Doelen bepalen,
team samenstellen,
(onderhandelings-)
gesprekken voeren

5

Realiseren:
Uitvoeren afspraken,
monitoren voortgang en
afspraken bijstellen

P4
STA
Structureren:
Gemaakte afspraken SMART
vastleggen in contracten en
communiceren

PART zorg is uw partner om de brug te slaan tussen de inkoop en verkoop van zorg.
Wij bieden deskundige mensen die zelfstandig of in teamverband in staat zijn om
binnen bovenstaand proces alle stappen uit te voeren. Ons uitgangspunt daarbij is met
elkaar het gesprek aan te gaan vanuit vertrouwen, respect en verbinding. Het creëren
van toegevoegde waarde voor de patiënt is immers het gemeenschappelijke belang.
Voor meer informatie over zorginkoop en zorgverkoop kunt u contact opnemen via
tel. +31 (0)88 01 51 600 of mail naar info@partzorg.nl.

