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Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders. Bovendien verandert 

de zorgsector in hoog tempo. Technologie rukt op met een grote impact 

op processen in de zorg, zorgbeleving, medewerkers en cliënten. Een van 

de grote valkuilen van snelle verandering is dat de focus primair op kosten 

komt te liggen. Kostenefficiëntie is uiteraard belangrijk, daar kan technologie 

een bijdrage leveren. Echter, het lange termijn succes van de moderne 

zorgorganisatie wordt in hoge mate bepaald door het innovatieve vermogen. 

Het care management team is onderdeel van Industry consulting, één 

van de expertisegebieden van Philips Innovation Services. Het team helpt 

zorgorganisaties transformeren. 

Effectieve
procesinnovatie

Implementeren  
en resultaat behalen 
zit in onze genen



Waarom Philips Innovation Services?

Philips Innovation Services levert gericht advies en verzorgt implementatie van diensten, 

werkprocessen en technologische applicaties. Care management is een specifiek 

aandachtsgebied binnen Industry consulting, één van de expertisegebieden van Philips 

Innovation Services. Het care management team combineert extensieve ervaring in de  

VVT-zorgpraktijk met een bedrijfskundige blik en technisch vernuft.

Werkwijze
Als geen ander weet ons care management 

team dat er een groot verschil is tussen het 

geven van een advies en ervoor zorgen dat 

een verandering tot stand komt én werkt. 

Het goed managen van zorg begint bij 

een zorgvuldige analyse van uw praktijk. 

Wij willen begrijpen wat uw ambitie is, wat 

uw doelstellingen zijn en waar uw kwaliteiten 

liggen. 

Hebben we dat helder, dan benoemen we 

samen met u de weg van strategie naar 

uitvoering. We hanteren daarbij veelal als 

basis de Value Tree-analyse. Een manier 

van kijken die strategie effectief koppelt aan 

kritische succesfactoren en aan doelgerichte 

verbeterprojecten. Zo maakt u verbeteren 

meetbaar en beheersbaar. Bovendien bent u 

in staat zelf blijvend te verbeteren. 

Vervolgens doorlopen we stap voor stap 

met u het implementatie proces met blijvend 

zicht op het einddoel. Waar nodig zetten we 

specifieke tools in. Gedurende het proces 

dragen we steeds zorg voor kennisopbouw 

in uw organisatie. Zo kunt u straks zelf gericht 

aan de slag.

Wij hebben intensieve kennis en kunde  

op het gebied van:

- Klantgericht werken

- Innovatiemanagement

- Zorgprocessen

- Procesinrichting en -optimalisering

- Kosteneffectiviteit 

- Technologie toepassing en implementatie

- Verandermanagement

- Strategisch programmamanagement  

 en projectmanagement

Toolbox
Met een uitgebreide toolbox van praktische 

analyse- en implementatie-instrumenten 

brengen we uw situatie haarscherp in 

beeld en kunnen we ondersteuning gericht 

inzetten. Bovendien beschikken we bij Philips 

Innovation Services over veel vakexperts in 

uiteenlopende disciplines. Daarmee leveren 

we bijvoorbeeld innovatieve oplossingen en 

ondersteuning voor technische vraagstukken.
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Ons care management team ondersteunt 

zorgondernemingen bij algemene organisatorische 

vraagstukken en creëert meerwaarde met 

specifieke dienstverlening, uitgevoerd door ervaren 

professionals uit de industrie en de zorgsector.  

We bieden de volgende services: 

1. Strategisch programmamanagement

2. Effectieve procesinnovatie met gebruik  

 van technologie

3. Kostenreductie en -beheersing

Dienstverlening
met meerwaarde

Onze inzet:  
uw prestaties en  
concurrentiekracht 
vergroten
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Strategisch  
programmamanagement

De zorg en zorgomgeving zijn voortdurend in beweging. 

Vanzelfsprekend wilt u de regie over uw organisatie in eigen hand 

houden. Dat vraagt om een duidelijke visie en een wendbare 

strategie. Uw succes hangt af van de effectieve vertaling hiervan 

naar de dagelijkse praktijk. Philips Innovation Services ondersteunt 

u bij het komen tot een optimale inzet van mensen, middelen en 

budgetten. Daarnaast bewaken wij de samenhang van activiteiten 

en de noodzakelijke wendbaarheid in plan en uitvoering.

Effectieve proces innovatie  
met gebruik van technologie

Terwijl budgetten krimpen, moeten VVT-instellingen en 

zorgverleners meer en complexere zorg verlenen. Bovendien 

vragen de klanten steeds meer van uw organisatie. Een goede inzet 

van technologie kan uitkomst bieden. De kunst is om technologie 

doelmatig in te zetten. Hierbij zijn de bepaling van de uiteindelijke 

doelstelling(en), kosten reductie, zorgverbetering, proces-

verbetering én een duidelijk beeld van de gebruiker, essentieel. 

Als technologiebedrijf met ervaring in de zorgpraktijk innoveren wij 

samen met u de zorgverlening. Waar gepast zetten we technologie 

in. We creëren meerwaarde door ontwerp en implementatie 

doelgericht en schaalbaar te maken en het resultaat  

te meten.

Kostenreductie  
en -beheersing

Een verantwoorde financiële planning en kostenbeheersing  

zijn van levensbelang voor de zorgorganisatie. Philips Innovation 

Services levert u de instrumenten en de ondersteuning voor 

(het realiseren van) een optimale kostenstructuur, maximale 

kostenbeheersing en effectieve kostenreductie-programma’s. 

Vanuit inzicht werken wij samen met u aan een structureel 

verankerd kostenbewustzijn in alle lagen van de organisatie.



Wij zijn klantgericht. Voelen ons mede verantwoordelijk voor het 

resultaat. Daarom gaan we graag langdurige relaties aan met onze 

opdrachtgevers. Onze dienstverlening is veelal maatwerk, maar 

altijd gebaseerd op een bewezen aanpak of technologie. 

Wilt u weten wat ons care management team voor u  

kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op. 

Telefoon: +31 40 27 48649

E-mail: industry.consulting@philips.com

www.innovationservices.philips.com/industryconsulting

Care management
voor u?
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Het beste van 
twee werelden 
voor een goede zorg





www.innovationservices.philips.com/industryconsulting

Het care management team is onderdeel van 
Industry consulting, één van de expertisegebieden 
van Philips Innovation Services. Het team levert 
gericht advies en verzorgt implementatie van diensten, 
werkprocessen en technologische applicaties binnen 
de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in de Benelux.

Voor meer informatie en contact:

Philips Innovation Services
Industry consulting, Care management
High Tech Campus 37
5656 AE Eindhoven

Telefoon: +31 40 27 48649
E-mail: industry.consulting@philips.com
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