
Elke Home Instead Thuisservice franchise is in onafhankelijk eigendom en operationeel zelfstandig. 

Zorgmarketingplatform 

HOME INSTEAD THUISSERVICE 

GEPRESENTEERD DOOR ERIC KINDT EN BIRTE VAN DER ZWAN 



Een 9+ klantbeleving  

door anders denken en doen 



Ondernemen in de zorg 

Keep on  

swimming 

against  

the stream, 



Ondernemen in de zorg 

• Het begin 

• Visieontwikkeling 

• Harde binnenkant en zachte buitenkant 

• De mens echt centraal 

• Flexibiliteit 

• Focus op uitvoering, niet op beleidsontwikkeling 



Mijn inspiratie



Mijn inspiratie 

• Groep mensen waarmee ik samenwerk 

• The Art of Hostmanship 



Home Instead Thuisservice 

 



Home Instead Thuisservice 
Positionering en missie 

Wij helpen mensen gelukkiger ouder te worden 

met aandacht en begrip van een vertrouwd gezicht,  

juist wanneer het thuis niet meer vanzelf gaat. 



 

Home Instead Thuisservice 
Waar staan we nu 

 



Home Instead Thuisservice 
Onze aanpak 

 

 

 
“Culture eats  

  strategy 

  for breakfast.” 



Home Instead Thuisservice 
Onze aanpak 

 

• De harde binnenkant 

• De zachte buitenkant 



Birte van der Zwan 

Home Instead Nederland 

Marketeer 

Thuiszorg, maar dan anders! 

• Achtergrond 

• Home Instead Nederland 



On the agenda 

• Franchisegever 

• Branding 

• Employer en consumer brand 

• Merkevolutie 

 



CONSISTENTE  

BETEKENIS 

CONSISTENTE  

VISUELE IDENTITEIT 

CONSISTENT  

CREATIEF PLATFORM 

CONSISTENTE 

UITVOERING 

Visie marketing franchise 



 

Franchiseondernemers 

• Lokale naamsbekendheid 

• Lokale concurrentiepositie 

• Lokale marktpositionering 

Nederland 

• Merkrichtlijnen 

• Merkuitstraling 

• Merkevolutie 

• Merk herkenbaarheid 





Branding 

• Drijfveren & waarden 

• Dit is wie ik ben, wat ik belangrijk vind en hoe ik ervoor 
sta. Als dit je aanspreekt, voel je je verbonden met mij, 
neem je diensten af, wil je graag met mij werken en 
word je mijn ambassadeur. 

• Framing ‘de Taal van Home Instead’ 

• Storytelling 

 



Employer en consumer brand 

Happy employees   = Happy customers 



Visie employer en consumer branding  

Employer Branding is het geloofwaardig aantonen van passie, verbinding en 

betrokkenheid van medewerkers met een waardevolle, houdbare purpose.  



Positionering & Klantbeloften 

Resultaten tevredenheidsmetingen 

Customer Journey Research 
 

Herkend en erkend door: 
 Klanten 

 Medewerkers 

 Ondernemers 
 



Consumer branding 
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Positionering 
Beleving - Behoefte – Belofte – Bewijs  

Vijf klantbeloften 
Merkwaarden 

Pay-offs 



Klantbeloften 






