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Over Karel Jan Alsem 

• Lector Marketing op Hanzehogeschool Groningen, docent Marketing op de 

Rijksuniversiteit Groningen en consultant Branding en Zorgmarketing 

(AlsemStrategie) 

Auteur: 

• Strategische Marketingplanning,7e druk, 2017 (TvM: ‘Prestatie van formaat’) 

• Merkpositionering (winnaar PIM Marketingliteratuurprijs beste studieboek 2016) 

• 12 merken, 13 ongelukken 

• Zorg met liefde en lef, stappenplan voor effectieve zorgmarketing, 2e herziene 

druk, met Robbert Klein Koerkamp (Zorgfocuz) (NIMA: ‘Standaardwerk voor 

moderne zorgmarketeers.’)  

 

   



Marklinq 



Marklinq 

• 11 docentonderzoekers, waaronder 1 promovendus 

Zorgmarketing 

• Ontwikkeling nieuwe minor Zorgmarketing met NIMA 

• Werk veel samen met  
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Marketingtheorie praktisch toegepast in de zorg 
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Marktafbakening en analyse resultaten 

Zorgmarketingplanningsproces 

Interne analyse 

 

Interne analyse 

Externe analyse 

 

Analyse stakeholder-percepties 

Analyse zorgmarkten overheid 

Concurrentie analyse 

SWOT: van analyse naar strategie 

Organisatiedoelstellingen en –strategie / Ketenbeslissingen 

Marketingdoelstellingen en -strategieën 

Keuzes tav producten/dienst, prijs, kanalen 

Communicatie en sociale media 
Internal branding en personeelsmanagement 

Organisatie en implementatie van marketing 





Waardenkompas 

Bron: Kostelijk, 2013  
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Bron: Alsem, Kostelijk, 2013 
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Imago ‘(Zorg)marketing’ 

• Reclame 

• Verkoop 

• Commercieel 

• ‘Vies woord’ 

• NB Ook buiten de zorg, vgl ‘Marketingtruc’ 

• Staat implementatie van marketing in de weg 
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Er is schreeuwende behoefte aan!  
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Cultuur 

Wat is marketing eigenlijk? 

Analyse 

Strategie 

Tactiek 



Klantgerichtheid 

(‘liefde’) 

Merkoriëntatie: profilering  

(‘lef’) 
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OK, maar wat is dan de kern van 

marketing als cultuur? 
     



En hoe doe je dat dan? 
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Onderzoek 
Marketing-
strategie 

Marketingtactiek 



Kernanalyses: 3C Model 

Merk (Company) 

Identiteit en sterk punt 

Concurrenten (Competitors) 

Andere breinpositie 

Doelgroepen (Customers) 

Behoeften en  

merkpercepties 

Insights 

 

 

 

 

Positionering 
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Doelgroepen 

 Cliënten/inwoners 

 Mantelzorgers 

 Vrijwilligers 

 Verwijzers 

 Verzekeraars 

 Gemeenten 

 Personeel (& maatschappen) 

 Toekomstig personeel 

 … 
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Bij wie ligt je grootste (marketing)uitdaging? 



Patient journey  

• De ‘reis’ van de client vanaf behoefte tot (na)zorg 

• Veel literatuur 

• Nauwkeurig monitoren waar de ‘gaps’ liggen 
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Marketingstrategie 

Personeel 

Internal branding 

Motivatie 

Verantwoor- 

delijkheid 

Product/ 

dienst 

Soorten zorg 

Huisvesting 

Bejegening 

Voorzieningen 

Merknaam 

Prijs 

Prijs/kosten zorg 

Overige kosten en 

opofferingen 

Promotie 

Logo en huisstijl 

Reclame 

Slogan 

Internet en andere media 

Public Relations & Publiciteit 

Plaats 

Locaties 

Bereikbaarheid 

Regio 

Positionering 

en -tactiek 

Tactiek = 4 of 5 P’s 



Theorie van Treacy en Wiersema 

Een organisatie dient: 

eerst in alle drie strategieën een  

- voldoende niveau te hebben en 

- vervolgens uit te blinken in één  

van de drie waardestrategieën 

Product Leadership 

Hoogste opbrengsten voor de klant: 

- Productkwaliteit / innovaties 

- Merk 

Operational excellence 

Laagste kosten voor de klant: 

- Lage prijs 

- Lage andere opofferingen 

Customer Intimacy 

Meeste aandacht voor de klant: 

- Sterk in klantrelaties 

- Producten en diensten per klant 
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Personeel 

Uitstraling 

Naar buiten 

Personen en activiteit 

In de zorgorganisatie 

Filter 

Merkpositionering 

’Internal branding’ 



IKEA: “Simplicity, cost effectiveness, meaningfulness”: 

IN ALLE UITINGSVORMEN ! 
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De 4 merkwetten 



Conclusies 

• Zorgmarketing is een strategische functie 

• Focussen en onderscheid zijn key 

• Baseer uw keuzes op onderzoek en analyses 
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Masterclass Zorgmarketing 
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• Leidt tot uw eigen strategisch marketingplan 

• 5 dagen verspreid over 6 weken, vanaf 10 oktober 



Korting op boek 

26 Code: ‘Platform’ (boek kost 

dan € 29,50 



Veel succes in het op de kaart zetten van uw 

klantgerichte zorgorganisatie! 
 

kareljan@alsemstrategie.nl 

www.alsemstrategie.nl 

06 40366447 
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