EXTERNE OMGEVINGSANALYSE

Het zorglandschap evolueert de laatste decennia sterk.
Als zorgorganisatie doet u er goed aan om hier gepast op in te spelen.
Een diepgaande omgevingsanalyse is een krachtig instrument bij de
opmaak of de aanpassing van uw strategische beleid.

Het karakter van de regio
De omgevingsanalyse licht de karakteristieken toe die specifiek van toepassing zijn op de regio
waarin uw organisatie zich bevindt. U krijgt diverse inzichten, dankzij de gegevens uit verschillende
databanken en statistieken.

Opportuniteiten en uitdagingen voor uw organisatie
De adviseurs van Probis Consult schetsen u het totaalbeeld gekoppeld aan de recentste
zorginzichten en benchmarkgegevens, met het oog op de opportuniteiten en uitdagingen
voor uw organisatie.

METHODIEK
De externe analyse omvat inzichten uit verschillende hoeken: demografische,
sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren.
Telkens schetsen we een evolutief beeld, met de nodige aandacht voor een
gerichte toekomstsimulatie.
Tegelijkertijd belichten we de diverse stakeholders en verschillende
(zorg-)aanbieders uit de regio in een kritische concurrentieanalyse.
Het is ook mogelijk om diepgaander of breder onderzoek te doen op
bepaalde deeldomeinen.

INTERACTIEVE WORKSHOP
De resultaten van de analyse leggen we u voor in een interactieve workshop.
Samen bekijken we per onderdeel heel concreet welke positie uw organisatie
inneemt, en wat de impact hiervan is in de toekomst.

INSPIRATIENOTA
Daarnaast bezorgen we u een uitgebreide inspiratienota waarop u zich kunt
baseren bij de (verdere) ontwikkeling van uw strategische beleid.

PROBIS CONSULT
Probis Consult adviseert en begeleidt zorg- en welzijnsvoorzieningen
en diensten bij de opmaak en de uitrol van hun strategisch beleid
en de ontwikkeling van hun organisatie. Zo evolueren deze
organisaties en diensten naar een moderne, professionele en
dienstverlenende organisatie waarin klantgerichtheid, efficiëntie
en effectiviteit centraal staan.

BENIEUWD WAT PROBIS CONSULT VOOR U KAN BETEKENEN?
Neem contact op met ons via info@probis.be
of 014 58 58 00. We helpen u graag verder.
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