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   RadarAdvies helpt aanbieders van zorg innoveren 
Zorg en samenleven in de toekomst 
 
Mensen wonen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig thuis. De Wlz is er alleen nog 
voor mensen die zorg met verblijf in een instelling nodig hebben, zoals een verpleeghuis 
of een woonvorm in de geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg. Aanbieders 
van zorg hebben te maken met verschillende financiers, meerdere gemeenten en 
nieuwe eisen. Dit vraagt veel van de flexibiliteit en ontwikkelkracht van aanbieders. 
 

Strategische koersbepaling 
Toekomstbestendig veranderen begint met een visie. RadarAdvies helpt u met het 
bepalen van uw koers en innovatiemogelijkheden. Het gaat om beantwoording van 
vragen als: Wat willen wij betekenen in het veranderende veld van zorg en welzijn? Naar 
welke oplossingen en samenwerking met 0e en 1e lijn zijn wij op zoek? Wat is onze 
functie in de wijk? Welke concepten voor wonen met zorg ontwikkelen we? Hoe 
betrekken we onze cliënten en hun netwerk hier optimaal bij? Hoe bereiden we onze 
werknemers daar goed op voor?  
   

Concurrentieanalyse en portfolioanalyse 
Met een concurrentieanalyse geven we u inzicht in uw positie in het veld. Met een 
SWOT-analyse brengen we de onderscheidende kenmerken van uw diensten in beeld en 
scherpen wij uw kernactiviteiten en profilering aan. Dit leidt tot concrete 
aanknopingspunten voor doorontwikkeling. U krijgt inzicht in uw unique selling points en 
ook wat anders of beter kan. 
 

Innovatie in samenwerking op lokaal niveau 
Gemeenten ontwikkelen informele en collectieve vormen van ondersteuning, 
voorliggend aan de duurdere tweedelijns zorg. Denk aan maatjesprojecten en nieuwe 
vormen van dagbesteding. Aanbieders van zorg treden meer naar buiten, in contact met 
de lokale samenleving. Zo organiseren buurtbewoners (samen met cliënten) gezamenlijk 
activiteiten in accommodaties van zorginstellingen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt 
in bijvoorbeeld de samenwerking met sociale teams en welzijns-achtige voorzieningen. 
RadarAdvies kent mooie voorbeelden waarbij cliënten weer van betekenis zijn in de wijk, 
met inzet van vrijwilligers en het sociale netwerk. Wij ondersteunen de ontwikkelingen, 
die de gemeentelijke inkoper graag wil zien. 
 

Sociaal ondernemen 
RadarAdvies is zeer bedreven in het ondersteunen van bewoners, ondernemers, 
gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders om samen sociale ondernemingen op te 
zetten op een financieel gezonde manier. In sociale ondernemingen gaan vooral de 
bewoners aan de slag met zaken die zij van belang vinden. Samen met stakeholders 
ontwikkelen zij producten en diensten die zij als individuele ondernemer niet in de markt 
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   zetten omdat ze dit nog niet aandurven of waarbij zij juist nog de samenwerking met 
anderen zoeken. Mooie voorbeelden hiervan zien we overal in het land ontstaan.  
 

Onze aanpak 
We doen het samen. Eerst bepalen we met u uw strategie en vraag. Vervolgens stellen 
we een compact stappenplan op om deze vraag te kunnen beantwoorden. Regelmatig 
stemmen we met u de uitvoering van de opdracht af. Het resultaat van onze 
samenwerking komt nooit als een verrassing. 
 

Onze adviseurs 
RadarAdvies beschikt over 50 adviseurs en een pool van deskundige zzp’ers die de 
aanbieders van zorg en welzijn helpen om te innoveren. Achter iedere adviseur staat een 
breed expertiseteam, u ziet ze niet maar juist vanuit deze samenwerking maken wij het 
verschil. Onze adviseurs werken als projectleider, een hands-on kwartiermaker die de 
verandering samen met de betrokken medewerkers op de werkvloer realiseert. Zij 
werken ook als programmamanager, organisatieadviseur, verandermanager of 
beleidsadviseur en hebben een brede expertise en ervaring met strategische 
vraagstukken, productontwikkeling en samenwerkingstrajecten in Wlz en Wmo. Onze 
adviseurs zijn betrokken en ondernemend, denken met u mee en komen met werkbare 
oplossingen. 
 

Contact 
We ondersteunen u graag! Interesse in onze diensten? Neem contact met ons op. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam 
T (020)  463 50 50| secretariaat@radaradvies.nl | www.radaradvies.nl 

Meer informatie 

 

 

 

Marjon Breed 
m.breed@radaradvies.nl 

06 54 62 26 46 
 

Wim Klei 
w.klei@radaradvies.nl 

06 42 29 72 77 
 

Tamar Hoefsloot 
t.hoefsloot@radaradvies.nl 

06 11 12 41 29 
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