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Sturen op uw eigen overheadnorm

 

 

 

Efficiëntie in uitvoering Aard, omvang en
kwaliteit personeel

   

VOOR GOEDE EN BETAALBARE ZORG

Benchmark Care: verbeter uw bedrijfsvoering
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“Wij willen graag grip houden op de bedrijfsvoering en zeker 
ook op de overhead. De overhead lijkt soms autonoom te
groeien. Deze kritische spiegel helpt ons om de bedrijfsvoering
binnen WZH te blijven verbeteren.”
WoonZorgcentra Haaglanden (VVT) 

“De Benchmark Care maakt het voor Parnassia Groep mogelijk 
om de ontwikkeling van de overheadkosten te vergelijken met andere
instellingen. Aan de hand van de uitkomsten werken wij gericht aan
ef�ciënte en effectieve bedrijfsvoering met als doel de beste zorg voor
onze cliënten.” Parnassia Groep (GGZ) 

Al meer dan 15 jaar de grootste bedrijfsvoeringsbenchmark in de zorg 90% van de deelnemers beveelt de Benchmark Care aan

Deelname aan de Benchmark Care levert u inzichten om uw bedrijfsvoering
naar een hoger plan te tillen:
• Objectief inzicht in de omvang en samenstelling van zowel overhead als

primair proces, productiviteit, opbrengsten en �nanciële positie.
• Vergelijking met zorgaanbieders met soortgelijke zorgproducten.
• Persoonlijke begeleiding, veel aandacht voor validatie en duiding van het 

verhaal achter de cijfers.
• Concrete adviezen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering.
• Onafhankelijke informatie voor in- en externe verantwoording.
• Leren van de meest actuele inzichten, good practices en collega-organisaties.

Wij houden rekening met corona in werkwijze, uitvraag en uitkomsten.

Schrijf u nu in!
Eenmalige deelname is al mogelijk vanaf € 4.550,-*; 
abonnementhouders krijgen korting. Indien gewenst
kan Berenschot het invullen van de vragenlijst van u
overnemen. Kijk voor meer informatie en inschrijven
op www.berenschot.nl/benchmarken/benchmark-care.

Neemt u bij vragen contact op met Marvin Hanekamp,
Bas Laan of Simon Heesbeen via 030-2916847 of
mail naar benchmarkcare@berenschot.nl.

Exclusief 21% b.t.w.
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Iedere zorgorganisatie streeft naar goede
en betaalbare zorg. Dat lukt alleen als de 
bedrijfsvoering effectief en efficient is 
georganiseerd. De Benchmark Care helpt hier 
bij. De benchmark biedt gedetailleerd inzicht 
in de formatie, kosten en opbrengsten van
uw bedrijfsvoering, waaronder de overhead. 
Dit wordt bovendien vergeleken met een 
passende referentiegroep, zodat u uw 
bedrijfsvoering gericht kunt optimaliseren.

Toekomstbestendige bedrijfsvoering

Het is van belang om de overhead effectief en ef�ciënt te organiseren. Deze moet 
toegevoegde waarde hebben. De toegevoegde waarde is maximaal als de overhead 
biedt wat nodig is, tegen minimale kosten. Maar wat nodig is en wat dit mag kosten, 
verschilt per organisatie. Deze norm bepaalt u zelf. De Benchmark Care biedt daarbij 
het benodigde inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead. Een overhead 
value analyse laat zien wat de toegevoegde waarde is en hoe deze gericht verbeterd 
kan worden.

Aard, omvang en complexiteit
van dienstverlening

Collega-organisaties over de Benchmark Care

“De Benchmark Care verschaft ons inzicht in de opbouw van de overhead
en het primair proces in vergelijking met gelijksoortige zorgaanbieders.
Daarbij biedt de benchmark een onderlegger om onze bedrijfsvoering
verder te optimaliseren en ondersteunt het ons ook om aanpalende
processen in de organisatie te verbeteren.” Stichting Pameijer (GHZ)


