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Zorgfoto
De komende decennia zal als gevolg van de
vergrijzing de vraag naar zorg in Nederland fors

meeste cijfers zijn beschikbaar tot het niveau van
individuele gemeenten en worden ook als zodanig
gepresenteerd.

toenemen. De ene regio krijgt hier sterker mee te
maken dan de andere. Feit is wel dat overal de
druk op de zorgsector zal toenemen. Sluit het
aanbod in uw regio wel aan bij de toenemende
vraag? En hoe staat het met de arbeidsmarkt?
Zijn er voldoende werknemers beschikbaar om
straks de toegenomen zorgvraag op te vangen?
De zorgfoto biedt inzicht in de situatie van de
zorgsector in uw regio.
Vraag, aanbod en arbeidsmarkt
De zorgfoto schetst een beknopt beeld van de situatie
van de zorgsector in een regio. Enerzijds gaat het om
de huidige vraag naar zorg en het aanbod van
zorgvoorzieningen in de betreffende regio. Hierbij
kijken we naar zowel het aanbod van algemene
zorgvoorzieningen in de wijk als specifiek naar de
aanwezige ouderenzorg. Daarnaast besteedt de
zorgfoto aandacht aan de verwachte ontwikkeling van
de zorgvraag. Het gaat dan bijvoorbeeld om de
ontwikkeling van het aantal zorgbehoevende ouderen,
het aantal chronische aandoeningen, geneesmiddelengebruik, het bezoek aan de huisarts en de vraag naar
(en beschikbaarheid van) intramurale plaatsen. Ten
slotte biedt de zorgfoto aandacht aan de situatie op de
regionale arbeidsmarkt en verwachte ontwikkeling van
de druk op de arbeidsmarkt in de betreffende regio.

Voor wie
De zorgfoto geeft snel en eenduidig inzicht in de lokale
zorgsituatie en is daarmee interessant voor zowel
beleidsmakers als marktpartijen die in dit werkveld en
op dit regionale niveau actief zijn. Bovendien leent de
zorgfoto zich uitstekend om in gesprek te komen met
klanten en prospects in de zorg.

Kosten
De zorgfoto betreft een gestandaardiseerd product dat
bestaat uit vaste onderdelen, bronnen en analyses.
Door de zorgfoto in een vast format op te leveren
kunnen wij deze voor een scherp tarief aanbieden. Een
volledige zorgfoto – bestaande uit een powerpoint van
circa 30 pagina’s – kunnen wij aanbieden voor € 4.950.
Dit is inclusief alle analyses, rapportage en het gebruik
van de benodigde data. De doorlooptijd bedraagt vanaf
het moment van opdrachtverlening drie weken.

Maatwerk
Voor
regio’s
die
behoefte
hebben
aan
een
verdiepingsslag bieden wij maatwerk. Bij maatwerk
gaan wij dieper in op achtergronden, oorzaken en de
mogelijkheden voor de regio op een juiste wijze om te
gaan met de geconstateerde situatie in de zorgsector
(aanbevelingen). Voor dergelijke onderzoeken stellen
wij afhankelijk van de specifieke vraag een gerichte
offerte op.

Facts & Figures
De zorgfoto heeft primair een kwantitatieve insteek
waarbij op basis van het beschikbare cijfermateriaal
een beeld wordt geschetst van de zorgsituatie in de
betreffende regio1. De resultaten worden weergegeven
in grafieken, kaarten en tabellen waarbij de resultaten
van de betreffende regio zoveel mogelijk worden
vergeleken met provinciale en landelijke cijfers. De
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Bestaande uit maximaal drie gemeenten.

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in onze diensten en producten?
Kijk voor voorbeelden van studies op onze website:
www.rabobank.com/kennisbank. Of neem contact op
met:
Adri van Bergen
030-2166662
A.Bergen@rn.rabobank.nl

