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Strategieplanner Advisaris biedt zorgorganisaties in de VVT snel essentiële duidelijkheid  
 

Van mogelijke scenario’s tot strategische keuze  
 
De verdere decentralisering van de zorginkoop is in volle gang. Gemeenten, zorgkantoren en 
verzekeraars zijn volop in voorbereiding op de ‘nieuwe werkelijkheid in de langdurige zorg’.  
Het vergelijken en doorrekenen van integrale toekomstscenario’s is voor zorgorganisaties 
inmiddels een noodzaak om te komen tot een levensvatbare en gedragen strategie in deze 
dynamische tijd.  
 
 

Integrale benadering 
Het scheiden van wonen en zorg, een dalende 
dekking van kapitaallasten, van AWBZ naar WMO 
en ZVW, het leveren van servicediensten in de wijk, 
van ZZP naar LIZ met PGB en VPT, verhuurpotentie 
van uw locaties, regisseur in de dienstverlening 
rond de cliënt.  
 
Een integrale benadering is onontkoombaar om uit 
te komen op een gedegen strategie. De Advisaris 
Strategieplanner brengt al deze aspecten bij elkaar 
in een overzichtelijk en gebruikersvriendelijk 
instrument.  
 
 

Nieuwe servicediensten 
Zorg en sociale voorzieningen worden in de beoogde participatiesamenleving dicht bij de mensen 
en in samenhang georganiseerd. De zorg en dienstverlening van het recente verleden is 
onherkenbaar veranderd in de nabije toekomst. De onzekerheid neemt hierdoor toe, de begroting 
wordt elk jaar minder voorspelbaar.  
De participatiesamenleving biedt zorgorganisaties veel mogelijkheden voor nieuwe 
servicediensten. Ondernemerschap en product(ie)ontwikkeling zijn onontbeerlijk in de ‘nieuwe 
langdurige zorgwereld’. Gefundeerde scenario’s uit de Strategieplanner bieden een mooi startpunt 
voor het verkennen van de verschillende verdienmodellen.  
 
 

Direct resultaat  
In de Strategieplanner vertrekt elk scenario vanuit de huidige setting en parameters van de 
instelling. Of het scenario nou is ‘Vervangen van de helft van de intramurale productie door EMZ’ 
of ‘Volledige inzet op WMO contracten en private zorg’, in een periode van 1 tot 5 jaar worden de 
consequenties van de strategische opties stapsgewijs naast elkaar neergezet in Euro’s en formatie. 
Er is een direct vergelijk met de onderdelen en inhoud van de eigen begroting.  
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In drie uur tijd is de Strategieplanner gevuld met eigen gegevens van het afgesloten jaar en de 
productie en begroting van het betreffende jaar. Direct wordt het huidige beeld weerspiegeld van 
de stichting en de weergave per locatie of regio.  
 
 

Scenario’s  
Met de beleidsopties binnen elk 
scenario kunt u ‘aan de knoppen 
draaien’.  
U heeft de beschikking  over 
parameters zoals productiviteit, 
bezetting, ziekteverzuim, 
huurwaarde en huurpercentage.  
 
Deze fijn geslepen scenario’s zijn 
weer op te roepen en aan te 
passen naar nieuwe inzichten om 
zo een steeds beter gevoel te 
krijgen bij de impact van soms 
zelfs acute (stelsel)wijzigingen in 
deze turbulente periode. 
 
 

Dynamiek 
Nieuwe beleidswijzingen zijn direct zichtbaar in de 
gewenste overzichten en grafieken.  
De vastgelegde scenario’s zijn zo altijd flexibel en 
toekomstbestendig in te richten. 
 
Of het nu gaat om visievorming, vitale discussies of 
een gefundeerde (her)positionering van de stichting, 
de Strategieplanner biedt ondersteuning aan zowel 
kleine als (middel)grote stichtingen.  
 
Een snelle vertaling vanuit de eigen herkenbare 
begroting in diverse views en het verkennen van 
nieuwe mogelijkheden in het aanbod van zorg en 
dienstverlening, maakt de Strategieplanner tot een 
onmisbaar instrument.  
 
 
Op onze website www.advisaris.nl leest u meer over de mogelijkheden en de prijsstelling van de 
Strategieplanner. Neem contact op met Charles van Kampen via 030-6661706 of mail naar 
info@advisaris.nl voor een vrijblijvende afspraak of nadere informatie.     
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