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Kiwa Carity: Onderzoek en Adviesbureau in de zorg 

Kiwa Carity = “Partner for Progress”  

Onze inzet is het verbeteren en laten groeien van onze klanten, hun 

producten en processen en het helpen bij innovaties 

Wat ons drijft: 

= Bijdragen aan het verbeteren van onze zorg 

Hoe we dat doen: 

= Door het bieden van inzichten waarop u kunt sturen 

Ervaringen: 

= Voornamelijk ziekenhuizen maar ook VV&T 

 

Kiwa Carity 



Data is de nieuwe grondstof van onze 

economie 

Nieuwe datatoepassingen stellen ons in 

staat om veel relevanter te zijn en onze 

klanten als mensen te leren kennen. 

Data is geen doel, maar een middel voor 

hogere doelen. 

In tegenstelling tot wat big data doet vermoeden, is het 

zaak om klein te denken. Denk vanuit één individuele klant 

in plaats vanuit het grote systeem en zijn mogelijkheden.  
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Stappen Marketingplan 

Concern strategie Groeistrategie per speerpunt 

Duidelijke visie, missie, speerpunten en doelstellingen 

Positionering 

Proposities 

Communicatieplan 

Groeiplan 

Portfolio overzicht 

Product-markt  
combinaties (PMC) 

Missie 

Visie 

Speerpunten en strategische 
thema’s 

Strategische doelstellingen 

Mensen, vaardigheden & 
kennismanagement 

Business intelligence: Systemen 
& data 

Organisatiestructuur, processen 
& verantwoordelijkheden 

 

Bron: Simon-Kucher & Partners. 

Concern strategie  

Marketing organisatie 



Hoe groot is mijn adherentie gebied? 

Hoe groot is mijn marktaandeel? 

• Ziekenhuis 

• Polikliniek 

• Dagopname 

• Kliniek 

Wat is het zorggebruik nu + toekomst? 

Wat voor type mensen wonen in mijn adherentiegebied? 

Waar komen mijn patiënten vandaag, via welke verwijzer? 

Hoeveel uitstroom heb ik en waar gaat deze naar toe? 

Met welke thema’s moet ik mij profileren en biedt mij 

onderscheidend vermogen tov andere zorginstellingen? 

Hoe presteer ik t.o.v. andere zorginstellingen? 

Actuele vraagstukken 



Onze aanpak 

6 

We werken altijd vanuit een klantvraag richting een oplossing en 
kennen daar verschillende soorten dienstverlening die we hierbij 
kunnen leveren: 
 
1. Inzicht: 
Indien er zaken nog niet voor handen zijn kunnen we middels 
metingen en het combineren van aanwezige data inzicht 
verschaffen in de uitgangsituatie 
 
2. Benchmarking 
Door de bij ons aanwezige data kunnen we de situatie in de 
context van de andere zorgorganisaties zetten om te kijken waar 
afwijkingen zitten 
 
3. Potentieel schets 
Op basis van onze inzichten, kennis en kunde kunnen we 
schetsen hoe de situatie er na de aanpak uit zou zien 
 
4. Scenario’s 
We ondersteunen met verschillende scenariomodellen de 
keuzes die een organisatie moet maken 
 
5. Advisering 
Op basis van de verschillende aspecten kunnen we 
zorgorganisaties bijstaan bij het maken van beleid en het tot 
uitvoering brengen hiervan in samenwerking met onze partners. 
 
6. Monitoring  
Indien gewenst kunnen we ook de monitoring van de oplossing 
verzorgen. 



Inzichten: werkgebied 
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Inzichten: Wat voor type mensen leven in 

ons werkgebied 
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Inzichten: Zorggebruik 



Inzichten: Marktaandeel  



Inzichten: Zorggebruik per specialisme 



Inzichten: Uitstroom 



Inzichten: Instroom per verwijzer 



Opbrengst: Wie is je klant? 

Verwijzer Patiënt 
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Opbrengst: Foto van het NU 
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Opbrengst: Welke ontwikkeling is er 
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Resultaat: Inzichten om keuzes te maken 
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Kiwa Carity 

Van Data 

Naar inzichten 

Naar strategie 
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