Wij zijn InoCare
InoCare is een dynamische onderneming die zich sinds 2014
proﬁleert binnen de zorgsector. Wij leveren stabiliteit en
zekerheid aan zorgorganisaties én aan zorgverleners. Samen
met onze collega’s en samenwerkingspartners bieden wij
oplossingen, zodat de zorgverleners zich weer kunnen richten
op het contact met hun patiënten en cliënten. Dat noemt
InoCare zorg. En daar gaat het tenslotte om: voor elkaar
kunnen zorgen.
Onze afdelingen Healthcare Solutions en Facility Support
werken voor diverse groepen medisch-specialisten, zorgverleners in de 1e lijn, de VV&T sector en de GGZ. Zíj leveren
de zorg (BIG-geregistreerd) en wij regelen de rest. Van de
huur of aankoop van vastgoed tot laptops, van een EPD/ZIS
tot de inkoop van diagnostiek, de verkooponderhandelingen
met zorgverzekeraars en de strategische allianties met de
farmaceutische industrie om innovatieprojecten gesponsord
te krijgen. We denken mee over de visie en staan ernaast met
de voeten in de klei.
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HEALTHCARE SOLUTIONS |
ZORGELOOS ZORG VERLENEN
Strategische oplossingen voor onder meer de onderhandelingen en verkoop van de productie vereisen kortdurende en
intensieve samenwerking. Ons netwerk bij zorgverzekeraars
is daarbij van belang. Randvoorwaarden zijn een degelijk
ingerichte informatiehuishouding, visie op de ontwikkeling
van de zorg (specialisme-speciﬁek) en integrale analyses op
de productie, waar wij samen met artsen betekenis aan geven.

FACILITY SUPPORT
Structurele dienstverlening door de volledige ﬁnanciële huishouding voor onze rekening te nemen: wij helpen te sturen
op solide resultaten en voldoende liquiditeit. Daarnaast
bieden we een breed scala aan (facilitaire) diensten: van de
aankoop en ontwikkeling van vastgoed, medische installaties,
gebouwbeheer, de gehele ICT en HRM afdelingen tot en met
de juridische afhandeling van overeenkomsten.

InoCare ondersteunt op alle mogelijke manieren de zorgverleners in de uitvoering van hun
rol. Soms door ons directe dienstenaanbod, op
andere momenten door het begeleiden van
complexe verzelfstandigingstrajecten.

InoCare’s toegevoegde waarde is uit
ervaring aantoonbaar:
 Bespaart fors in de bedrijfsvoeringkosten
van de zorg.
 Helpt bij herinvesteren in de kwalitatieve
doorontwikkeling van die specifieke zorg.
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VERZELFSTANDIGEN DOE JE SAMEN

VERZELFSTANDIGING VAN HET MEDISCH SPECIALISME
EEN MIDDEL, NIET HET DOEL

Wij helpen mensen
die mensen helpen

Aan de basis van kwaliteitsverbetering en innovatie in de zorg ligt ondernemerschap.
Ondernemerschap kan moeilijk ontwikkelen in de huidige inrichtingsmodellen, zoals loondienst, het MSB of een maatschap. Sterker nog: veelvoorkomende samenwerkings- en
participatiemodellen vormen juist een bedreiging van de ontplooiingsmogelijkheden van
een medisch-specialist: zelf sturen op de kwaliteit van zorg? Materieel ondernemerschap?
Lastig... Er is weinig sprake van ﬂexibiliteit of besluitvaardigheid, mede door de grote en
diverse groep belanghebbenden met elk een eigen agenda. Essentiële keuzes over kwaliteit,
zelfstandigheid of innovatie worden uitgesteld en helaas vaak afgesteld. Soms is een minderheid in staat de keuze te forceren, tegen de wens van anderen.
Het (gedeeltelijk) verzelfstandigen van medisch-specialistische vakgroepen is een antwoord
op de vraag naar ondernemerschap. Eigen regie geeft ﬂexibiliteit en ruimte voor zelfsturing:
innovaties en investeringen kiest de specialist zelf. De overheadkosten zijn bovendien fors
lager. Als InoCare geloven we in het belang van ondernemerschap en de vorm van verzelfstandiging. Daarom begeleidt InoCare medisch-specialisten die deze stap zetten en vormen
we samen een nieuwe onderneming.
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Verzelfstandiging betekent niet minder
samenwerken. In het belang van de patiënt
vinden wij dat goede samenwerking juist
een voorwaarde is. Of het nu gaat om multiof monodisciplinaire zorg. InoCare biedt
ondernemende specialisten een platform
voor het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden en het optimaliseren
van de bestaande samenwerkingsvormen.
Met de 1e, 2e en 3e lijn, met de industrie en
met andere ondernemende organisaties.
Samen!

DE PRAKTIJK VAN
VERZELFSTANDIGING
De voordelen van verzelfstandiging zijn
evident, de vorm waarin wordt verzelfstandigd is dat niet. InoCare levert altijd maatwerk.
We zoeken samen naar welke vorm van
verzelfstandiging het meeste waarde toevoegt aan de zorgverlening. Dat kan zowel
buiten als binnen de muren van de huidige
zorgorganisatie zijn.
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FASE 1: BLIK OP VERZELFSTANDIGING
FASE 2: BOUWEN AAN VERZELFSTANDIGING

VERKENNEN VAN AMBITIE

TOOLBOX

Wij starten altijd bij u: het gaat om uw wensen
en ambities. Van strategie tot uitvoering, bij
elke stap denken en helpen we mee. InoCare
ontwerpt, o
 ntwikkelt en maakt de visie tastbaar.

Om te bouwen aan verzelfstandiging is
gereedschap nodig. Daarom stelt InoCare aan
het begin van elk traject een goedgevulde
gereedschapskist (ToolBOX) samen met daarin
stukken waarvan wij op basis van onze ervaring
weten dat deze later in het traject nodig zijn.
O.a. juridische kaders en een communicatieplan voor onderhandelingen met zorgverzekeraars, MSB en RvB.

FASE 1: BLIK OP VERZELFSTANDIGING

FASE 3: AFRONDING
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TRENDONTWIKKELING ZORGVRAAG

GESPREK EN ONDERHANDELINGEN
BELANGHEBBENDEN

Hoe verhoudt de ontwikkeling in regionale
zorgvraag zich t.o.v. de beschikbare capaciteit?
Wat verwachten we aan ontwikkelingen in de
sector binnen nu en vijf jaar? Vragen waar geen
simpel antwoord op is. Samen zoeken we naar
hoe we kunnen anticiperen op de verwachte
trends.

Verzelfstandigen kan afscheid betekenen, maar
ook het zoeken naar nieuwe samenwerking.
InoCare helpt met de gesprekken en begeleidt
haar cliënten vanaf het eerste contactmoment
met het opzetten van een transparante
communicatiestructuur. Bij afscheid, maar ook
bij onderhandelingen.
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DATAVERZAMELING

RAAMWERKCONSTRUCTIE

FACILITAIRE INRICHTING

AFRONDING EN AFHECHTING

Om te kunnen sturen in het proces is data
nodig. Bijvoorbeeld data over gerealiseerde
productie ten behoeve van accurate prognoses. En kwaliteitsdata over welke aspecten de
huidige patiënten bijzonder waarderen aan uw
zorg- en dienstverlening. InoCare helpt met
het verzamelen, analyseren en presenteren van
deze data. Dat voorkomt verassingen.

Intussen regelt InoCare een aantal essentiële
bouwstenen, die niet met zorg te maken
hebben. Onder andere de WTZi-toelating, de
nodige verzekeringen en het informeren van
ons netwerk van (zorg-)investeerders.

Na het verzelfstandiging-proces moet de
medische praktijk praktisch voortgang vinden.
Onafhankelijk van de uiteindelijke juridische
vorm van verzelfstandiging helpt InoCare met
de facilitaire inrichting: huisvesting, inkoop van
instrumenten, hard- en software tot aan de
alledaagse benodigdheden. Wij ondersteunen
op de lange termijn.

Wij helpen met de laatste loodjes in het
afrondende proces en staan naast de zorgverleners tijdens de vervolgstappen om
succesvol de toekomst in te gaan.

FASE 2: BOUWEN AAN VERZELFSTANDIGING

FASE 3: AFRONDING

BLIK OP DE TOEKOMST
FINANCIËLE DOORREKENING
InoCare werkt veel op het snijvlak van data en
ﬁnanciën. Bij het opstellen en doorrekenen van
de ﬁnanciële planning maken we gebruik van
kwalitatieve inzichten, onze en uw ervaringen,
alsook kwantitatieve data over productie in het
verleden, trendontwikkeling in de gehanteerde
Nza tarieven, zorgproﬁelen en verwachte kosten.
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InoCare helpt mensen die mensen helpen. Dat stopt niet bij de voor- of
achterdeur: we zijn partners en dat duurt 24x7. InoCare draagt zorg voor
het borgen van de continuïteit van de nieuwe zorgorganisatie. Enerzijds
door de dienstverlening vanuit onze afdeling Facility Support. Anderzijds door frequent te sparren met zorgverleners en te onderzoeken
welke innovatietrajecten hard nodig zijn in de sector. Die initiatieven
en bevlogenheid levert de afdeling Healthcare Solutions waarin we
samen meer waarde proberen toe te voegen aan de geleverde zorg.
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samenwerking
Wij werken niet alleen. Voor elk traject hebben we een belangrijke samenwerkingspartner. En dat bent u.
Om verzelfstandiging te laten slagen is nauwe samenwerking
vereist. InoCare kan het gewenste resultaat niet alleen
realiseren. Samen zoeken we naar de beste vervolgstappen
tijdens het hele proces, ook als het wat minder soepel gaat
door druk buitenaf. Wij hebben daar ervaring mee en helpen
met het maken van de juiste keuzes. Het sleutelwoord daarbij
is vertrouwen.

Partners

Om het vertrouwen te laten groeien is het traject dat wij
aanbieden gefaseerd.
Sleutelmomenten worden altijd vooraf gegaan door gezamenlijke
accordering.

Onderscheidend vermogen InoCare:
 Scherpe prijs in combinatie met fiscaal aantrekkelijke voorwaarden voor échte
(zorg)ondernemers.
 Schaalbaar en flexibel: InoCare kan meebewegen met groei of krimp van de organisatie.
 Hoge kwaliteit van de bedrijfsvoering en ondersteunende dienstverlening, met minimale
druk op de core business (primaire processen) van de organisatie.
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advies en
ondersteuning
in de zorgsector

Pythagoraslaan 101 | 3584 BB Utrecht | 088-210 5001
info@inocare.nl | www.inocare.nl

