Financiële
Snelscan
Zorgaanbieders

Grip op continuïteit van zorg
én een goede besteding
van het budget.

In onze Snelscan vind je de 4 belangrijkste
kengetallen die jou de mogelijkheid geven een
quickscan te doen op de financiële status van
zorgverleners binnen jouw portefeuille. Op
basis van de inzichten uit de snelscan bepaal
je voor welke aanbieder(s) jij verdiepende
stuurinformatie nodig hebt.

Direct inzicht in de financiële prestatie en positie
van ruim 2000 zorgaanbieders*
Als gemeente of regio-organisatie wil je grip hebben op de continuïteit van zorg en een goede besteding van het
budget dat is toegekend. Daarbij is het essentieel te weten wat de financiële ontwikkelingen van jouw zorgaanbieders
zijn. Met de Financiële Snelscan Zorgaanbieders heb je direct inzicht in omzet, rendement, solvabiliteit en
weerstandsvermogen van zorgaanbieders, afgestemd op jouw contractportefeuille.
•
•

Inclusief landelijke gemiddelden per zorgvorm
Inclusief grenswaarden voor continuïteitsrisico

Eén handige tool geschikt voor 3 type gebruikers
Management & directie Sociaal Domein
•
•
•

Overkoepelend inzicht in de financiële status van het zorglandschap in jouw gemeente en of regio
Opgeleverd in een intuïtieve managementrapportage
Afgezet tegen landelijke marktgemiddelden per zorgtype

Inkoop
•
•
•

Alle* aanbieders die zich aanmelden voor een nieuwe inkoopronde direct gescand op financiële prestatie en positie
Intuïtieve benchmarktool om de benodigde marktoverzichten te genereren
Voor alle* Nederlandse aanbieders toegang tot overzichtelijke kerninformatie

Leveranciers- & contractmanagement
•
•
•

Mogelijkheid om proactief te acteren op de eerste signalen van continuïteitsrisico en hoge winsten
Overzicht over en inzicht in jouw zorgaanbieders
Toegang tot kerninformatie over alle* gecontracteerde aanbieders

Wij werken voor

*Alle Nederlandse aanbieders die
informatie publiceren via DigiMV
bij het Ministerie van VWS

Plan hier de gratis demo

Investering

Neem contact met ons op

12 maanden toegang tot het dashboard

óf bekijk onze producten voor Public & Health

Online kick-off sessie

4.950

excl. BTW

Inzicht in een onbeperkt aantal aanbieders*

