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Agenda 

• Kenmerken zorgmarkt 
• Trends 
• Recent 
• Gevolgen 

 



Wat is de zorgmarkt eigenlijk? 



Kenmerken 

• Drie markten 
• Veel stakeholders 
• Op zorgverleningsmarkt weinig 

prijsmechanisme 
• Hoge betrokkenheid consumenten 
• Hoge betrokkenheid maatschappij en 

journalisten 



Van Naar 

Meer grip krijgen op de explosief stijgende zorgkosten Sterke kosten-
stijging 

Lagere 
kosten/ 
prijzen 

Sinds 2005 marktwerking... 



Niet bij zorgverlening 



Prijsmechanisme vooral op 
zorginkoopmarkt 

Nou ja, vooral de zorgverzekeraar..... 



Macht zorgverzekeraars groot 

4 grootste goed voor 87% van de markt 
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Van wachtlijsten naar een vrij(er) spel van vraag & aanbod Aanbod-
sturing Vraagsturing 

Naar concurrentie op prijs én kwaliteit als motor van 
dynamiek 

Beperkte 
concurrentie & 

keuze 

Meer 
concurrentie & 

keuze 

Sinds 2005 marktwerking... 
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Naar eigen verantwoordelijkheid Volledig 
verzorgd 

Veel langer 
thuis 



Scheiden wonen en zorg 

• Lees: veel langer thuis wonen! 
• En: gemeenten beslissen over thuiszorg 

en jeugdzorg 



Pffff... 



  

Volkskrant, 25.10.8 



Ondernemerschap 

Meer proactief 
Meer flexibel 
Meer klantgericht 
Meer ondernemend 



Flexibiliteit 

• Van controle naar meer vertrouwen! 
 



Proactief 

• Innovatie 
• Stimuleren van eigen initiatief 
• Stap bijvoorbeeld op de gemeente af! 



 | 25 

Klantgerichter en reputatie 

10 oktober 
2012 

10 juni 2010 25 24 maart 2011 

Marketing 



Bron: Alsem, Kostelijk, 2013 







Focus en specialisatie 



Is de zorg niet klantgericht dan? 

Bron: Newcom 



Hoe creëren we echte 
klantgerichtheid? 

31 

•Gastheerschap •Aandacht •Belevenissen 



Conclusies 

1. Transitie vereist nu een gedurfde visie 
en kanteling van de zorgorganisatie 

2. Wel vanuit de eigen kracht/DNA 
3. Met klantgerichte professionals 
4. En meer ondernemerschap 
 



Bron: Invoorzorg 



Dr. Karel Jan Alsem 
 
k.j.alsem@pl.hanze.nl 
Room T1.18 (06 40366447) 

Veel succes in uw eigen transitie... 
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