ZBz Partners

LinkinCare ser vice!
Inzicht krijgen in uw
organisatie en marktpositie

Wij maken zorg gezond. Ondernemend
organisatieadvies in de zorg. We weten hoe
organisaties in de VVT sector werken en hoe
ouderenzorg is georganiseerd. We kennen de
medewerkers, hun managers en de bestuurders en weten hoe processen rond cliënten,
banken, zorgverzekeraars en zorgkantoren
lopen.

Succesvol met

Onze ambitie is de zorg vanuit de inhoud echt te verbeteren. Wij combineren hierbij de menselijke maat
met gezonde bedrijfsvoering. Samen met de organisatie
zorgen dat de zorg kwalitatief en kwantitatief verbetert.
Wij geloven niet alleen dat dit echt kan, wij hebben dit
ook bewezen. Eenvoudige en praktische oplossingen
om nieuwe concepten en succesvolle verbeteringen
neer te zetten, altijd met de focus op het resultaat!

LinkinCare

Naast de LinkinCare service is ZBz partners betrokken
geweest bij het ontwikkelen van nieuwe zorg– en logistieke concepten, reorganisatie en optimalisatie van
bedrijfsvoering, scheiden wonen en zorg, kleinschalig
wonen, strategietrajecten en nog veel meer.
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Graag lichten wij persoonlijk toe hoe wij uw organisatie
kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de zorg,
voor klant en organisatie.

LinkinCare in het kort

Samenwerking ZBz Partners en LinkinCare

LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket met marktinformatie voor de V&V sector. WMO, Extramurale– en
Intramurale zorg productie wordt met rapportage– en
analyse hulpmiddelen via een gebruikersvriendelijk online
databank ontsloten.
 Flexibele, actuele en online beschikbare databank
 Periodieke, gebruikersspecifieke informatieoverzichten
 Eenvoudige tools om data te raadplegen
 Robuuste voorspellingen

ZBz Partners heeft de laatste jaren nauw samengewerkt
met LinkinCare. Wij zijn vanaf het begin betrokken, bij
de ontwikkeling van de eerste variant van LinkinCare, tot
het ontwikkelen van het nieuwste product ‘Zorg met
verblijf’. ZBz Partners heeft gestreefd om LinkinCare
continu te verbeteren, de behoeften en wensen van onze
cliënten te anticiperen en vervullen, en rekening te houden met de veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in
de sector.

De online databank van LinkinCare geeft u als zorgaanbieder niet alleen informatie over uw eigen productiegegevens, maar ook over de productie binnen een bepaalde
specialisatie, inzicht in bepaalde trends of uw marktaandeel in een bepaalde productcategorie of bepaalde regio.
Deze informatie kunt u vanaf verschillende kanten en op
verschillende niveaus bekijken:.
Naast deze beschikbare indelingen heeft u, via de Regio-

Ondersteuning gebruik LinkinCare
Structurele ondersteuning
Met hulp van LinkinCare kan uw organisatie de productie
en marktpositie continu monitoren. Voor sommige organisaties is dit echter niet altijd mogelijk. Daarom biedt ZBz
Partners aan om deze taak over te nemen. Periodiek
(maand, kwartaal, halfjaar) monitoren wij de ontwikkeling
van uw organisatie. De gegevens uit Linkincare worden
overzichtelijk gepresenteerd en voorzien van commentaar.
Hierbij signaleren, analyseren en interpreteren wij de trends
en afwijkingen zodat pro-actief actie kan worden genomen
om in te spelen op veranderende omstandigheden.

Vraaggerichte ondersteuning

Manager van LinkinCare, ook de mogelijkheid om uw
eigen regio-indeling in te voeren.
Met de drie LinkinCare abonnementsvormen - Productiemonitor, Informatiesysteem en Analysesysteem - is
inzicht in actuele marktinformatie van uw organisatie beschikbaar en eenvoudig (grafisch) inzichtelijk te maken.
Afhankelijk van het abonnement is de informatie over
zorgaanbod en zorggebruik verrijkt met demografische
gegevens op verschillende niveaus.

De zorgsector is altijd in beweging en het is van belang dat
uw organisatie goed en snel aan deze veranderingen kan
aanpassen, of sterker nog, nieuwe concepten en innovaties
zelf in de markt introduceren. Het kan ook zijn dat uw
organisatie bepaalde strategische keuzes moet maken. Ter
ondersteuning van strategische en tactische besluitvorming
kunnen wij vraaggerichte analyses uitvoeren op basis van
de gegevens uit LinkinCare (eventueel aangevuld met interne en/of externe databronnen). Data analyse, Marktanalyse, Uitgebreide trendanalyses en Impactanalyses ondersteunen de besluitvorming en worden gebruikt ter onderbouwing van businesscases en investeringsbeslissingen.

Linkincare is zo gebruikersvriendelijk dat de meeste
mensen op basis van de cursus (inbegrepen in de prijs)
hiermee goed overweg kunnen. Sommige organisaties
hebben dit belegd bij één medewerker/afdeling, deze
maakt standaardrapportages en beantwoord ad hoc informatie vragen. ZBz Partners kan dit voor haar rekening nemen. ZBz Partners heeft jarenlange kennis en
ervaring met het werken van Linkincare en het verzamelen van informatie vanuit diverse informatiebronnen.
Bij het aangaan van een jaarcontract voor deze ondersteuning geldt een uurtarief vanaf € 65,- per uur (excl
BTW). De inzet is afhankelijk van de informatievraag.
Graag komen we bij u langs om u verder te informeren
over de mogelijkheden van onze LinkinCare service voor
uw organisatie.
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