
 

               

KOSTENMANAGEMENT IN DE ZORG  
 

 

 

HET FINANCIERINGSPROBLEEM 
 

Veel organisaties in de zorg hebben moeite de kwaliteit van 
hun dienstverlening op niveau te houden, maar ook met het 
bekostigen van verbeterplannen. De meest voorkomende 
redenen zijn stijgende personeelskosten, aangescherpte wet- 
en regelgeving, krimpende budgetten en de veranderende 
vraag van cliënten.  
 
De vele wijzigingen noodzaken zorgorganisaties om op 
strategisch niveau alle zeilen bij te zetten. Mede daardoor is 
er soms onvoldoende tijd en aandacht voor adequaat kosten-
management. De praktijk leert dat er kostenoptimalisaties 
zijn te realiseren van gemiddeld 20%. Zonder concessies te 
doen aan service en kwaliteit en bovenop de resultaten die 
eerder intern al zijn gerealiseerd. Veel organisaties ontbreekt 
het echter aan tijd, expertise en de juiste benchmarks om dit 
zelf, in de volle breedte, goed en snel op te kunnen pakken.  

 
 

 
KOSTENOPTIMALISATIE ALS BASIS  
VOOR UW BEKOSTIGING 
 

ProFaction creëert samen met u waarde, door met onze 
specialisten te zoeken naar structurele oplossingen. Dat leidt 
niet alleen tot een betere bedrijfsvoering, maar het levert ook 
snel de gewenste besparingen op. Wij realiseren verlagingen 
van uw uitgaven, zelfs in gevallen waarbij er intern al eerder 
besparingsrondes zijn uitgevoerd. Met ruime ervaring in 
binnen - en buitenland kunt u met een gerust hart allerhande 
vraagstukken op dit gebied aan ons voorleggen en overlaten. 
 
 

 
HOE WIJ WERKEN 
 

Onze consultants zetten hun tijd en expertise op een 
effectieve en efficiënte wijze in. Wij kennen de laatste 
marktontwikkelingen en de verdienmodellen van uw 
leveranciers. Zo bespaart u niet alleen sneller, maar ook meer. 
Daarnaast verzorgen wij ook de implementatie, en borgen wij 
de resultaten door een uitgebreide monitoring en nazorg. De 
belasting voor uw organisatie blijft zo beperkt mogelijk. Wij 
doen het werk, maar altijd op basis van uw eigen specificaties 
en keuzes. 
 
 
 



ERVARING MET VEEL VERSCHILLENDE ZORGORGANISATIES (Care en Cure) 

• Ziekenhuizen 

• Ouderenzorg 

• Jeugdzorg 

• Gehandicaptenzorg 

• Thuiszorg 

• Verslavingszorg 

• GGZ 

• Etc. 
 

 
WIJ ZIJN GRAAG OOK UW PARTNER IN BUSINESS 

Wij bieden u volledig inzicht in (vaak onbekende) besparingsmogelijkheden 

• Een specifieke aanpak voor elke unieke zorgsituatie 

• Kwaliteit is ook voor ons minstens even belangrijk als de prijs 

• Nauwe samenwerking met alle stakeholders 

• Minimale tijdsbelasting 

• Inclusief grondige implementatie en borging 
 

 
BEÏNVLOEDBARE KOSTENCATEGORIEËN IN DE ZORG 

• Gebouw gebonden kosten zoals: Huur, Onderhoud, Energie, Schoonmaak 

• Facilitaire kosten zoals: Telecom, ICT, Printing, Kantoorartikelen, Drukwerk, Bedrijfskleding, Logistiek 

• Patiënt of Bewoners gebonden kosten zoals: Medische supplies, Beveiliging, Linnen, Wassen  

• Hotelmatige kosten zoals: Voeding, Catering, Automaten 

• Finance & Risk zoals: Financiering, Bankkosten, (alle) Verzekeringen, Accountantskosten 

• Personele kosten zoals: Tijdelijk personeel, Flexibele schil,  Salarisadministratie, Premiescan 

• Diversen zoals: Contractmanagement/beheer, Cashless werken 

 

 
ONZE ZORGKLANTEN OVER ONS 
 
“Ze weten voor iedere kostencategorie een zeer deskundige specialist in te brengen. Voor onze organisatie 
was hun werk een eyeopener.” 
 
“Ons ontbreekt de tijd en de deskundigheid voor dit soort complexe trajecten, dus wij hebben dankbaar 
gebruik gemaakt van hun expertise. Ze hebben het voortreffelijk gedaan.” 
 
“Het proces werd zeer professioneel en volledig in goede harmonie uitgevoerd: zelfs kandidaat-leveranciers 
die het tenderproces van hun concurrenten verloren hebben, behielden een positieve kijk op het proces“ 

 

Benieuwd naar úw besparingspotentieel? 

 
www.profaction.nl 

info@profaction.nl 

Tel: 06-20113825 


