
B-Liz helpt bij het
hervormen

van de zorg. Zodat
mensen de zorg

krijgen die nodig is,
ongeacht vanuit

welke zorgverlener,
organisatie of domein
deze geboden wordt.

ZORGTRANSITIE

Wat hebben medewerkers

nodig om goede zorg te

kunnen bieden? 

B-Liz wordt door organisaties

gevraagd om hen te

begeleiden bij het gerichter

inzetten van hun

medewerkers.

Welke innovaties voer je in om

de zorg beschikbaar en

betaalbaar te houden?

B-Liz helpt bij het vernieuwen

van processen en het

optimaliseren van o.a.

bedrijfsvoering met een unieke

mix van inhoudelijke, zakelijke

en veranderkundige expertise 

Om de juiste

zorg te kunnen bieden, is

samenwerking en

verbinding noodzakelijk.

Organisaties vragen B-Liz

om vanuit haar brede

ervaring in gemeenten en

eerstelijnszorg (nieuwe)

samenwerkingsvormen

vorm te geven. 

Professionals Organisatie Maatschappelijk

www.B-Liz.nl 

0649636249

Lizzy@B-Liz.nl

Meer weten? 

Neem gerust contact met mij op.

B-Liz verbindt mens en organisatie, strategie en praktijk

http://www.b-liz.nl/
http://www.b-liz.nl/
http://www.b-liz.nl/


Inzicht en overzicht in de vorm van 
analyses en scans

B-Liz wordt door organisaties regelmatig gevraagd om 
de zorg voor patiënten/cliënten te verbeteren. 

In alle aspecten van dienstverlening heeft B-Liz aandacht voor 
de professionals, de interne organisatie en de maatschappelijke opgaven.

B-Liz is het transitiebedrijf in de zorg met specialistische kennis op gebied 
van (netwerk)samenwerking. B-Liz begeleidt innovatie- en verandertrajecten met aandacht 

voor optimalisering van de zorg en bedrijfsvoering, implementatie van technologische 
ontwikkelingen en veranderkundige aspecten (de menskant).  

B-Liz brengt brede kennis op gebied van zorg én sociaal domein, 
een zakelijke blik en ervaring met verandermanagement.

Advies en verbetervoorstellen

Management van verander- en
innovatietrajecten
Interim-management en bestuur

Zorgtransitiemanagement
bij overnames en investeringen
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Meer weten? 

Neem gerust contact met mij op.
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www.B-Liz.nl 

0649636249
Meer weten? Neem contact

met mij op!

De toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt dwingt
organisaties om slimmer en anders te gaan werken. 

Er is een noodzaak om huidige werkwijzen te veranderen, innovaties
te implementeren, organisaties en processen te stroomlijnen en

vooral ook een noodzaak om samen te werken met anderen. 
 

Regelmatig ontbreekt in organisaties een goede analyse van de
huidige én de gewenste situatie. Hierdoor missen de gekozen

strategieën en acties van organisaties effectiviteit. 
 

Zorgtransitie begint met een goede analyse, 
met inzicht en overzicht over de populatie, de interne organisatie, 

de mogelijkheden van samenwerking en de beoogde effecten. 
B-Liz kan met haar brede expertise uw organisatie helpen 

met het in kaart brengen van de situatie.

Organisatie-
scan

Samenwerkings-
scan

Quadruple aim-
scan

Populatie-
scan

Analyses
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Meer weten? 

Neem gerust contact met mij op.
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Dit in combinatie met de krapte op de
arbeidsmarkt, maakt de noodzaak van een goede
analyse van de populatie noodzakelijk. Welke groep
vraagt zorg en hoe ziet deze zorgvraag en behoefte
van de patient eruit?

Er zijn ontwikkelingen in de maatschappij
die van invloed zijn op de zorg. Zo neemt
het aandeel ouderen in de bevolking toe
en stijgt hiermee de gemiddelde leeftijd
(vergrijzing). Daarnaast is er ook een
stijging in het aantal chronisch zieken en
mensen met psychische klachten.
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0649636249

Populatiescan

B-Liz heeft expertise op gebied van patiënten, professionals,
organisaties en samenwerking. Deze unieke mix helpt
organisaties bij het analyseren van de populatie en de (prognose)
van de zorgvraag.
 
De kennis van B-Liz is vertaald in de populatiescan. U kunt deze
scan zelf uitvoeren aan de hand van een checklist of u kunt de
gehele scan door B-Liz laten uitvoeren.

Benieuwd naar de kosten van deze scan? 

Neem contact met mij op!

www.B-Liz.nl 

0649636249

Lizzy@B-Liz.nl

Bent u geïnteresseerd in deze scan? Neem

gerust contact met mij op. 
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B-Liz heeft expertise zowel op gebied van
inhoud als op gebied van bedrijfsvoering.
Deze unieke mix helpt organisaties bij het
analyseren. Of het nu gaat om de gekozen
strategie of bijvoorbeeld de aanwezige
expertise van medewerkers.

Voor organisaties bestaat de noodzaak
om slimmer en anders te gaan werken.
Voorbeelden hiervan zijn het
veranderen van werkwijzen, het
implementeren van innovaties en
stroomlijnen van de eigen
bedrijfsvoering en interne processen.
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Benieuwd naar de kosten van deze scan? 

Neem contact met mij op!

Organisatiescan

De kennis van B-Liz is vertaald in de organisatiescan. U kunt deze
scan zelf uitvoeren aan de hand van een checklist of u kunt de
gehele scan door B-Liz laten uitvoeren.
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Bent u geïnteresseerd in deze scan? Neem

gerust contact met mij op. 
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Nieuwe vormen van samenwerking zijn
nodig en organisaties zoeken naar 
andere verbanden tussen gemeenten,
zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen
en inwoners, in hun rol als patiënt, client,
mantelzorger of bijvoorbeeld vrijwilliger.

Module 1: gegroepeerd overzicht van relevante partijen 
Module 2: inzicht in de kansen voor samenwerking

De samenwerkingsscan bestaat uit 2 modules:

B-Liz overziet vanuit brede ervaring in
gemeenten en eerstelijnszorg snel het
hele speelveld en helpt organisaties bij
het creëren van overzicht, noodzakelijk
om te kunnen samenwerken. Deze
kennis is vertaald in de
samenwerkingsscan. U kunt deze scan
zelf uitvoeren aan de hand van een
checklist of u kunt de gehele scan door B-
Liz laten uitvoeren. 
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Samenwerkingsscan

Benieuwd naar de kosten van deze scan? 

Neem contact met mij op!
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Bent u geïnteresseerd in deze scan? Neem

gerust contact met mij op. 
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Bij het hervormen van de zorg zodat
mensen de zorg krijgen die nodig is,
ongeacht vanuit welke zorgverlener,
organisatie of domein deze geboden
wordt, is het ook belangrijk om het effect
van de inzet en verbetering inzichtelijk te
maken. 

De quadruple aim-analyse is een instrument dat het effect van
innovaties, samenwerking, verbetering en transitie laat zien. Het
instrument wordt ingezet om de bestaande situatie te tonen,
bijvoorbeeld als nulmeting en om het effect van een ingezette
verandering of innovatie te monitoren.

Beleving van de patiënt/cliënt
Beleving van de hulp/zorgverlener 
Zorgkosten
Gezondheidswinst populatie / behandelresulaten

De quadruple aim-analyse richt zich op 4 elementen die
afzonderlijk of in samenhang ingezet kunnen worden. 
Het gaat om het inzichtelijk maken van de:
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Benieuwd naar de kosten van deze scan? 

Neem contact met mij op!

Quadruple aim-scan

U kunt deze scan zelf uitvoeren aan de hand van een checklist of 
u kunt de gehele scan door B-Liz laten uitvoeren.
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Bent u geïnteresseerd in deze scan? Neem

gerust contact met mij op. 
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Heeft u naar aanleiding van dit overzicht van de dienstverlening van B-Liz nog
vragen? Wilt u zelf een scan uitvoeren? Neem gerust contact met mij op. Ik ben

bereikbaar via de social media-kanalen en uiteraard ook via email en
telefoon. Ik denk graag met u mee in het verbeteren van de zorg! 

B-Liz verbindt mens en organisatie, strategie en praktijk

https://www.facebook.com/LvdKooij
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