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• Marketing 
• Zorgmarketing 
• SWOT 
• Conclusies en tips 
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Wat is (zorg)marketing 
eigenlijk? 



Marketing bestaat op drie niveaus 



Marketing als cultuur 
(‘gedachtengoed’) 
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Marketing 

10 juni 2010 9 24 maart 2011 



(Zorg)marketing 

   Doel: 
ambassadeurs 

2 strategische prioriteiten 

Denken en doen vanuit de 
psychologie van de klant: 

‘pamperen’ 
Ware klantgerichtheid 

Bouwen aan relevante en 
onderscheidende 
merkpositionering 
Merkdenken 



Hoe neemt een consument 
beslissingen? 



Sociale media 



De zorg- (en welzijns)markt 



Stakeholders 

• Cliënten 
• Mantelzorgers 
• Verwijzers 
• Verzekeraars 
• Gemeenten 
• Personeel 
• Toekomstig personeel 



Zorgmarketing 

Essentie:  
• Echt klantgericht handelen (‘liefde’) en  
• Ontwikkelen van een sterk merk, naar alle 

doelgroepen (‘lef’) 



Is de zorg dan niet zo 
klantgericht??? 

• Niet overal!  
• Vaak professionele houding: ‘wij weten 

wel wat goed voor u is’ 
• ‘Ik voel me een nummer’ 



Is klantbejegening dan zo 
belangrijk?  

Ja! 
1.Een dienst wordt vaak beoordeeld op service 

aspecten en minder op de ‘harde kwaliteit’  
2.Professionele kwaliteit wordt vaak als 

‘hygiënefactor’ gezien (tenzij het urgente zorg 
betreft) 

3.Op internet vinden we alle scores van 
zorgorganisaties! 

4.De cliënt wordt mondiger! 



Hoe creëren we echte 
klantgerichtheid? 

•Gastheerschap •Aandacht •Belevenissen 



 



Marketing bestaat op drie niveaus 





Zoeken van plaats in hoofd 
doelgroep 



Zorg = mensenwerk 

   

Hoogstpersoonlijk? 



Dus meten van de meningen 
van stakeholders 

• CQ Indexen? 
• Eigen tracking van merkrelevante 

variabelen 
• Kwantitatief maar ook kwalitatief 
• Zeker ook bij ontwikkeling van nieuwe 

dienst! 
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21-03-2011  | 27 Kern van positionering 

De grootste uitdaging voor een merk is het 
‘hebben’ van een onderscheidend en relevant 

woord c.q. gevoel 
 
(Bewerking van citaat uit Ries en Trout, 1981,  

Positioning, the battle for your mind) 

27 



Waardestrategieën van Treacy 
en Wiersema 





Dimensies van merkwaarden in 
de zorg 



Onderzoek Hanzehogeschool 
merkwaarden in de zorg 

Zorgaanbieders zijn dus weinig onderscheidend! 



Internal branding 

   



Daarnaast: focus op de goede 
dingen 



Conclusies 

Zorgmarketing: 
1. Betekent echte klantgerichtheid: 

gastheerschap en aandacht 
2. Betekent: keuzes maken en consistent  

en positief aan je merk bouwen 
3. Leidt tot betere relaties met al uw 

stakeholders! 



Zorg met liefde en lef... 





24-11-2010 



Tips voor jonge ondernemers 

1. Laat je inspireren door (potentiele) klanten, 
zoek naar hun ‘problemen/irritaties’  

2. Bedenk een heldere positionering: kun je in 1 
zin uitleggen waarom een klant jou moet kiezen 
en niet de concurrent? 

3. Test het uit bij klanten! 
4. Introduceer je dienst creatief: stimuleer word-

of-mouth, events, enz. 
 



Dr. Karel Jan Alsem,  
 
k.j.alsem@pl.hanze.nl 

Veel succes met het versterken van jullie eigen 
zorgmerk! 
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