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Businesscares, al meer dan 10 jaar een gewaardeerd partner van 
zorgondernemers in Nederland. Onze experts leveren interim & 
projectmanagement, advies en training & coaching en realiseren samen 
met u een vitale, duurzame en ondernemende organisatie.

Dit doen we met een persoonlijke & zakelijke aanpak en onze ruime ervaring en kennis 
van innovatie in de gezondheidszorg. Onze werkwijze kenmerkt zich door dat wat 
groot lijkt klein te maken en onszelf uiteindelijk overbodig maken. Aanvullend op onze 
expertise leveren wij producten die onze aanpak ondersteunen in een veranderproces 
en bij de optimalisatie van informatievoorziening, kennis en klantbinding.

Zorg Persoonlijke & 
zakelijke aanpak Innovatie

DAT WAT GROOT LIJKT 
KLEIN MAKEN



VOOR ZORGONDERNEMERS

TIJDELIJKE EXPERTISE 
De gezondheidzorg is voortdurend in ontwikkeling, hoe kan je 
daarop anticiperen? Om deze vraag door uw organisatie te laten 
beantwoorden helpt vaak een frisse blik van buiten. Wij bieden 
deze expertise in verschillende vormen.
• Interim-management
 -  Tijdelijke inzet van adviserende managers op  

operationeel/tactisch/strategisch niveau
• Projectmanagement
 -  Door de inzet van flexibiliteit, verbinding, plezier en creativiteit 

helpen we uw organisatie verder met succesvolle projecten
• Advies
 -  Expertise op het gebied van verandermanagement, 

zorgondernemerschap en zorg & ict
• Training en coaching van individuen en groepen

HET PERSOONLIJKE EN 
ZAKELIJKE VERBINDEN

Businesscares levert expertise op het gebied van strategie, 
organisatieontwikkeling en organisatieverandering, met als doel 
het succes van uw zorgonderneming te vergroten. Onze werkwijze 
kenmerkt zich door een duidelijke route, met concrete resultaten. 

We delen doorlopend onze kennis, ervaring en visie op het gebied van 
ondernemerschap, management en leiderschap. We laten ons niet beperken 
door vaste modellen en zetten flexibiliteit, plezier en creativiteit in om 
verbinding bij uw organisatie te realiseren.
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Dokter Stolteweg 72 
8025 AZ Zwolle

t 038 - 234 04 44

info@businesscares.nl

businesscares.nl

PRODUCTEN
Aanvullend op onze expertise leveren wij 
producten die onze aanpak ondersteunen in 
een veranderproces en bij de optimalisatie van 
informatievoorziening, kennis en klantbinding. 
Onze producten bestaan uit:
• BCM-Learning
 -  Een Leer Management Systeem voor de 

zorg, voor zowel patiënten, cliënten en 
medewerkers

• Realisatie E-learning modules
 -  Ontwikkeling van E-learning modules voor 

zorg ondernemingen


