De zorginstelling

Het rapport van Van Noordt Marketing &
Communicatie bevat het verslag van de inventarisatie
en geeft de praktische visie en aanbevelingen van
Stéphanie van Noordt voor marketing binnen de zorg.
Het rapport is voor zorginstellingen en andere geïnteresseerden te bestellen via www.van-noordt.nl
of (0187) 669489.

supermarkt of
delicatessenzaak?

De zorg komt regelmatig in het nieuws en is in de politiek een belangrijk speerpunt.
Marktwerking in de zorg zou een belangrijk instrument moeten zijn om de kwaliteit
van de zorg te verhogen en kosten te besparen. De concurrentie zal toenemen en
zorgorganisaties zullen beter moeten inspelen op de wensen van de cliënt.
Dat klinkt mooi maar hoe werkt dit nu in de praktijk voor zorginstellingen?
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de marktpositie ten opzichte van concurrenten.
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