
Marketing is 
luisteren en begrijpen

Ingrid Beerse-Timmer SMP

Marketingmanager ‘s Heeren Loo Zorggroep

28 september 2015



Ik deel deze middag graag met jullie……..

- Wie ik ben

- Wat ‘s Heeren Loo is

- Hoe marketing meebeweegt met de 
veranderingen

- Waarom luisteren dan helpt

- (gratis) tips



Ingrid Beerse
‘s Heeren Loo Zorggroep / Bureau Beerse

LinkedIn
twitter@Ingridbeerse

ingrid.beerse@sHeerenLoo.nl





Sluitende 
jeugdketen 
van licht 
tot zwaar

Expertiserol in het 
sociaal domein

Specialistische 
intensieve zorg



6

9.000 clienten
14.000 medewerkers

4.000 vrijwilligers

15 regiodirecteuren
Verkoopteams
13 zorgloketten



Afdeling Marketing & Communicatie

Amersfoort

Marketeers

Online/social media expert

Klantcontact (telefoon, email, webare)

Communicatie advieurs (regio)

Evenemententeam

Fondsenwerving

Traffic/productie

Onder voorzitter RvB





















We zijn altijd online 

en verbonden



Luisteren is het nieuwe roepen



Landelijk: Koers bepalen
Lokaal: Faciliteren



Missie
Daarom bestaan we

Visie
Dit willen we zijn

Kernwaarden
Hier geloven we in

Strategie
Deze koers kiezen wij

2013: Herijking visie en 
kernwaarden

2014: strategie

2014-2015
‘Samen op koers’- bijeenkomsten

Landelijk: Koers bepalen

2014:
Kernwaarden

2015:
Gastvrijheid



2016: Luisteren en bewustwording

Luisterpanel
Circa 1500 familieleden

Online of in gesprek

Zelf de onderwerpen mee bepalen

Terugkoppeling

-luisteren
-ideeën
-feiten
-betrokkenheid en loyaliteit



Dankzij jobcoaching aan het werk

“Anders had ik thuis gezeten”

Lokaal: Faciliteren van de medewerker



Wijkteam

Verwijzer

Huisarts

Zorg
kantoor

Gemeente

School

voogd

…..en we doen
niet aan

marketing
en verkoop?

Wijkteam

Huisarts

CJG

Zorgverzekeraar

Voogd

Collega-
instellingen



Faciliteren in middelenmix:
Relevante informatie op het juiste moment

-Zorgkantoren: Charme offensief

-Gemeente ambtenaren: Campagne ‘begin in het gezin’

-Huisartsen: Gratis hulplijn, bezoek vakgenoot, opleiding

-Sociale wijkteams: Van ‘folder’ naar online

-Cliënt/ouder: Keuzehulp







Faciliteren: Bewustwording

Communicatiever maken van de organisatie

Dialoogtraining
Netwerktraining & gastvrijheid
Workshop accountmanagement
Klantgerichtheid&bereikbaarheid
Presentatiecoaching
Training social media





- Wie zijn je ambassadeurs?

- Schuif aan bij zorgbemiddelaars

- Stuur eens een vragenlijst mee bij (nieuwe) aanmeldingen

- Analyseer of introduceer exit interviews

- Bekijk het proces door de ogen van de klant

- Maak samen een netwerkkaart

- Geef feiten (tweet – cijfers)

- Luister en stel vragen!

- Maar vooral: houd het klein en simpel

Tot slot: (gratis) tips 





Bedankt voor jullie aandacht


