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De toekomst van 
marketing in 

de zorg? 



Marketing is een 

afstemmingsproces  
waarbij je voortdurend 

jouw aanbod probeert af 

te stemmen op de continu 

veranderende vraag uit de 

markt en de continu 

veranderende behoeften 

van klanten 





12 belangrijke trends in Zorg 

1. Juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment  

2. Digitaal wordt het nieuwe normaal 

3. Zorg op maat door ‘personalized healthcare’ 

4. Mantelzorgers worden cruciaal  

5. Boeien en binden van medewerkers 

6. Gepersonaliseerd en persoonlijk 

7. Voorkomen: preventie en leefstijl 

8. Zorgorganisaties worden uitgever 

9. Minder marktwerking, meer samenwerking 

10.Bouwen aan wendbare netwerken en ecosystemen 

11.Zorgvernieuwing door multi-innovatie 

12.Pandemische paraatheid 
Bron: Indora Managementadvies 

Impact op? 
Employee Experience 

Customer Experience 

Rol ‘zorgmarketing’ en 

‘zorgmarketeer’ 



“Bedrijven die zich niet 
aanpassen sterven uit als 
dinosaurussen” 

    Peter Elverding, voormalig CEO DSM 



“It's not the strongest of species that survive,   

nor the most intelligent,  

but the one most adaptable to change” 
 

Charles Darwin 



Andersdenken 



Het failliet van de klassieke organisatie 



xxxxxxxxxx. 

Samenwerking 

kan/moet beter?! 



Klant- en medewerker- 

beleving kan/moet beter?! 



Probleem… 
• In zorg en welzijn heeft maar 1 op de 5 

medewerkers veel vertrouwen in het 

verandervermogen van zijn organisatie. 
 

• Bijna een derde van alle zorgwerknemers 

heeft weinig tot geen vertrouwen in het 

verandervermogen van zijn organisatie. 

 

Bron: Nationale Benchmark Organisatie Verandervermogen 2018  

"Het verandervermogen is nog steeds te laag en moet 

– zeker gezien de hoge druk om de kosten in de zorg 

binnen de perken te houden – verder omhoog.” 
 

Stephan Valk, Raad van Bestuur Parnassia Groep 

 



Wat betekent dit voor:  

1. Zorgorganisatie? 

2. Marketingfunctie? 

3. Zorgmarketeer? 



Strategische wendbaarheid 

Bron: Hoe agile is jouw strategie? 

1. Externe gerichtheid 

2. Verbindend leiderschap 

3. Flexibele werkorganisatie 

4. Flexibele processen & ICT 

5. Rolling Strategy (ELOA) 

 
 

Een bedrijf is strategisch wendbaar als het in staat is om zijn 

strategische koers snel en effectief te veranderen, anticiperend of 

reagerend op kansen en bedreigingen in zijn omgeving. 



1. Externe gerichtheid 

 Trendwatching 

 Toekomstverkenningen 

 Markt- en klantonderzoek 

 Samenwerken 

 Netwerkstructuren 

 Wetenschap & Onderwijs 

 Klantgedreven ondernemen 

Reactietijd 

& Actietijd 

Markt- en klantgerichtheid 



Klantenpanel 



Cocreatie 



Klantonderzoek 



Patiëntencommunity 



Relatiebeheer 



Expertcommunity 



Atrium Business Club 

Bedrijfsnetwerken 



Kennisnetwerken 



Samenwerking Onderwijs 



Marktinformatiesystemen (BI) 



Kennisbanken, Platformen, Netwerken & Communities 



Rijkswaterstaat heeft een Early Warning-team dat als ‘kraaiennest’ fungeert. Met 

vertegenwoordigers (dwarskijkers) uit alle geledingen van de organisatie. Dit team 

scant op gestructureerde wijze de ontwikkelingen in de maatschappij, het werkveld en 

de eigen organisatie. Signalen die van belang zijn worden op diverse manieren 

binnen de organisatie gedeeld en vormen input voor de strategische discussie.  

‘Strategische alertheid’ 



2. Rolling Strategy 

Kijk vooruit (visie) en redeneer terug (huidige situatie) 
Bepaal ambitie en maak een actieplan met: 

Strategische projecten langere termijn (strategische agenda) 

Herhaal dit regelmatig (rolling strategy) 

Strategie-aanpak 





Agile werkwijze 



ELOA uitvoering 

Experimenteren 

Leren 

Optimaliseren  
(of stoppen) 

Accelereren 

Strategie = Executie 



3. Marketing als bruggenbouwer 
strategisch – tactisch – operationeel   

Zelforganiserende multidisciplinaire eenheden 

inclusief Marketing in een expertrol  



Vertegenwoordiger van de klant 



Regisseur klantbeleving 

Philip Kotler in Marketing 4.0: ‘De rol van marketeers is klanten 

tijdens hun reis te leiden van awareness naar uiteindelijke advocacy.’  



Directeur Tevreden klanten 



Wie doet wat? 

• Wie ‘kijkt naar voren’? Waarom, wanneer, waarmee? 
– Hoe goed kennen we onze ‘markt’, de ontwikkelingen en trends? 

– Hoe goed kennen we onze cliënten, verwijzers en zorginkopers? 

– Wat willen we weten? Markt-KPI’s? (weten we wat we willen weten?)  

– Welke (noodzakelijke) informatie (data) hebben we niet in huis? 

– Hoe monitoren we de ‘markt’? Wat gaat goed, wat kan beter? 

• Hoe (snel) vertalen we signalen/informatie naar 

kennis/actie? Wie, wanneer, waarmee? 
– Hebben we voldoende ‘tools’ hiervoor in huis? 

• Wat is de rolverdeling tussen?: 
– RvB/Directie 

– Leidinggevenden & Zorgprofessionals 

– Marketing, Communicatie, Verkoop & Service 

– Staf- en lijnafdelingen 

– Samenwerkingspartners/netwerken/ketens 



Wijze waarop ‘marketing’ verbonden 

is met rest van de zorgorganisatie 

1. Marketing is onderwerp in de jaarplannen = 59%   

2. Marketing is betrokken bij employee branding = 46%   

3. Marketing is geïntegreerd in strategiebepaling = 44%   

4. Marketing is betrokken bij innovatie (eHealth) = 42%   

5. Marketing heeft een duidelijk doel en (jaar)plan = 39%   

6. Marketing is betrokken bij productontwikkeling = 34%   

7. Er zijn multidisciplinaire werkgroepen, incl. marketing = 33%   

8. Marketing is betrokken bij verkoopproces (B2B) = 27%   

9. Er is structureel marketingoverleg met zorgafdelingen = 22%   

10.Rol/takenpakket marketingafdeling is voor organisatie duidelijk = 16% 

11.Er is structureel marketingoverleg met stafafdelingen = 15%   

12.Marketing is betrokken bij ontwerp zorgproces  = 13%   

13.Marketing, Communicatie en Verkoop in 1 afdeling = 12% 

#meerdere keuzes mogelijk Zorgmarketing Onderzoek 2019 

Werk aan 

de winkel! 



6 kerncompetenties in Marketing 

1. Ondernemerschap en ‘business sense’. 

2. Samenwerken en coalitievorming. 

3. Creativiteit, flexibiliteit en nieuwsgierigheid. 

4. Sociale- en gedragskennis i.c.m. data en technologie. 

5. Maatschappelijk bewustzijn: purpose en impact. 

6. Ethisch en kritisch denken. 

 

De basis van marketing blijft volgens de onderzoekers 

bestaan uit (1) de klant centraal, (2) een sterke merk-

klant relatie en (3) de marketingmix met P’s. 

Bron: Nima & Hogeschool Utrecht 



Zorgmarketeer van de toekomst 

Must have skills Rollen (online) marketeeer 

1. Analytisch vermogen 

2. Strategisch inzicht 

3. Basiskennis (online) marketing 

4. Advies vaardigheden 

5. Communiceren en presenteren 

6. Projectmanagement 

7. Nieuwsgierigheid 

8. Resultaatgerichtheid 

9. Veranderkracht 

10.Creativiteit 

 

1. Marketingstrateeg 

2. Digitale marketeer 

3. Contentmarketeer 

4. E-mailmarketeer 

5. Social media/community manager 

6. SEO-specialist 

7. SEA-specialist 

8. CEX/ customer journey-manager 

9. Conversiespecialist 

10.Webanalist 
 

To Do: wat zijn jouw belangrijkste ontwikkelpunten? 

Bron: Beeckestijn Business School e.a. 



Wat betekent dit voor:  

1. Marketingfunctie? 

2. Zorgmarketeer? 



1. Externe gerichtheid  Early Warning team 

2. Rolling Strategy  Strategische agenda & ELOA 

3. Multidisciplinair team  Klantreisleider 



Vragen? 



Veel succes! 
Sjors van Leeuwen 
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