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Voorwoord
De Nederlandse gezondheidszorg is sinds de invoering
van gereguleerde marktwerking ingrijpend veranderd.
De veranderingen in de zorg hebben er toe geleid dat
burgers, patiënten en cliënten nog meer dan voorheen
centraal staan en het stuur steeds vaster in handen hebben.
Power to the people wordt de norm in de Nederlandse
zorg. Met als logisch gevolg dat zorgorganisaties zoals
Pluryn marktgerichter, klantgerichter en ondernemender
moeten worden om te kunnen blijven bestaan.
Voor Pluryn betekende de invoering van marketing
de start van een ontdekkingstocht waarin veel vragen
beantwoord moesten worden. Veel van die vragen en
onze antwoorden daarop, passeren in dit boek de revue.

Met dit boek delen wij graag onze kennis en ervaring
met u over marketing in de zorg en de omslag naar meer
marktgerichtheid, klantgerichtheid en ondernemerschap.
U treft in dit boek geen uitgebreide marketingtheorieën
aan, maar wel een reeks praktische inzichten en tips.
Wij hopen dat dit boek voor u een inspiratiebron is en
dat u het boek kunt gebruiken bij het uitstippelen van uw
eigen marketingbeleid. Natuurlijk zijn wij ook benieuwd
naar uw ervaringen, leermomenten en tips, dus schroom
niet om die te laten horen.
Ik wens u veel leesplezier en succes met uw marketinguitdaging.
Rob de Jong
Voorzitter Raad van Bestuur Pluryn
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Tot 2007 eigenaar van het marketing reclamebureau Ruijs
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Initiatiefnemer van het Zorgmarketingplatform en auteur van
diverse boeken over klantgericht ondernemen (CRM), strategie
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Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marian Draaisma, Marketing Director Pluryn.

Pluryn
Postbus 53
6500 AB Nijmegen
www.pluryn.nl

De Nederlandse gezondheidszorg is de laatste jaren sterk
veranderd. Patiënt en cliënt staan centraal en gemeenten
en verzekeraars ontpoppen zich als kritische zorginkopers.
De woorden innovatieve en doelmatige oplossingen liggen
op ieders lippen bestorven. Onmiddellijk gevolgd door
de opdracht aan zorgorganisaties dat zij marktgerichter,
klantgerichter en ondernemender moeten worden om te
kunnen blijven bestaan.
Power to the people beschrijft hoe je als zorgorganisatie
marktgericht wordt en hoe je marketing als nieuwe
discipline invoert in de zorg. Power to the people beschrijft
hoe Pluryn dit vanaf 2008 heeft aangepakt en wat
daarbij de belangrijkste lessons learned zijn geweest.
Power to the people staat boordevol praktische inzichten,
praktijkvoorbeelden, concepten, ontwerpen en tips. Het vormt
daarmee een uitstekend hulpmiddel voor iedereen
die zich wil oriënteren op marketing in de zorg.

