
U bent zorgleverancier en u doet dit goed en graag. De laatste tijd moet u echter van veel meer 
markten thuis zijn dan enkel het leveren van zorg. U moet:

	Inschrijven op aanbestedingen

	Verkopen

	Onderhandelen

	Accountmanager zijn

	Administratie voeren

	Contracten managen

Optimalisatie
van de zorgverkoop

Deze in-company training zal u handvatten geven voor het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de 
taken die niet uw corebusiness zijn maar wel horen bij een succesvolle organisatie. Wij zullen u 
laten zien waar de kansen liggen bij aanbestedingen, welke verwachtingen gemeenten hebben van 
organisaties als de uwe en op welke wijze u uw bedrijfsvoering hierop kunt aanpassen. 

Doelstelling training

Programma
 
Tijdens de training “Verkopen van zorg aan gemeenten” komen in ieder geval onderstaande  
onderwerpen aan de orde: 

	Hoe schrijf ik in op aanbestedingen? Waar kan ik sturen en waar liggen kansen?

	Hoe kan ik het inschrijvingsproces intern het beste inrichten?

	Transformatie: Waar zijn gemeenten naar op zoek? Hoe kunt u hier op inspelen?

	Onderhandelingsvaardigheden

	Accountmanagement/contractmanagement

	Efficiënte administratie in relatie tot de verschillende eisen van de vele contractpartners

Voor welke organisaties geschikt?
 
De cursus is bestemd voor leveranciers van zorg die op zoek zijn naar continuïteit van hun  
dienstverlening. Organisaties die met (meer) succes zaken zouden willen doen met gemeenten, 
maar daarvoor een interne en externe verbeteringsslag nodig hebben. 

 

Training



Duur training en investering
De in-company training met actuele thema’s beslaat 1 hele dag (ochtend en middag) en zal  
plaatsvinden binnen uw organisatie. De totaalprijs voor deze training bedraagt € 2.995, -  
exclusief reiskosten en BTW. De training is het meest efficiënt bij een deelname van  
maximaal 15 personen. 

Indien de gehele dag wordt ingericht op uw eigen problematiek in een maatwerk-training  
verwerkt wenst te zien zal daarvoor € 995, - extra in rekening worden gebracht. 

Vervolg
Als blijkt dat uw organisatie op een specifiek onderdeel, zoals bijvoorbeeld onderhandelen of het 
voeren van een efficiënte administratie, nog een verdiepingsslag wenst te maken is het  
mogelijk om een in-company verdiepingstraining bij u te organiseren. Wij zullen dan in  
samenwerking met u de wensen in beeld brengen om een passende training voor u in te richten.

Wat is de toegevoegde waarde van deze training?
De trainers van deze in-company training hebben veel ervaring bij zowel gemeenten,  
zorgkantoren, zorgverzekeraars als zorginstellingen op deze terreinen. De trainingen zijn op maat, 
met actuele thema’s en zullen zeker een bijdrage leveren aan uw organisatie. De trainers staan 
met beide voeten in de praktijk en hebben aantoonbare resultaten bij zowel zorginstellingen als 
financiers (gemeenten/ zorgverzekeraars/ zorgkantoren) geboekt.
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Heeft u interesse in de in-company training 

Optimalisatie van de zorgverkoop ? 

Neem dan contact met ons op

 
Interesse?

www.parview.nl www.adviesbureaustorm.com

 


