
Business Course
28 & 29 november 2018
Jij en je team kiezen het beste idee uit een 
aantal veelbelovende start-up concepten in 
de zorgsector en werken dit idee verder uit. 
Kan jullie start-up het zorglandschap trans-
formeren?

‘  Start-ups
in de zorg… 

Wil je deelnemen aan de Gupta Strategists business course 
op woensdag 28 en donderdag 29 november 2018? Dan 
ontvangen wij graag je CV en cijferlijsten van VWO en 
universiteit, samen met een korte motivatie waarom jij 
graag wilt deelnemen aan dit evenement. Inschrijven 
kan t/m woensdag 7 november.  

Woensdag 14 november maken we de selectie van deel
nemers bekend. De business course heeft een kleinscha
lig karakter met een beperkt aantal plaatsen om alle 
deelnemers goed te begeleiden en tot echte resultaten 
te komen. Daarom geldt een strenge selectieprocedure. 

Schrijf je in via 
www.gupta-strategists.nl/business-course 

Of neem voor meer informatie contact op met 
Koen Merkus:
koen.merkus@gupta.nl
06 135 48 708 
www.gupta-strategists.nl
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…  maak jij een 
goed idee groot?’



Werken bij Gupta Strategists betekent dat je als allround strategie
consultant wordt opgeleid. Binnen een klein team werk je aan 
grote projecten. Je daagt jezelf continu uit en groeit in je rol als 
strategisch expert binnen de gezondheidszorg. Het verbeteren van 
de producten en/of dienstverlening van onze klanten staat hierbij 
centraal.

 Gupta Strategists is een onafhankelijk adviesbureau voor organi
saties in de zorgsector, in binnen en buitenland. Wij komen met 
praktische oplossingen en innovatieve ideeën voor complexe 
vraagstukken. Onze adviezen zijn gebaseerd op feiten. Daarnaast 
dragen onze onafhankelijke studies bij aan nieuwe inzichten binnen  
het veld

Heb jij het in je om strategieconsultant te worden? Wil je bij een  
gerenommeerd adviesbureau aan de slag? En weet jij je dankzij je 
analy tische denkkracht te onderscheiden? Kom dan bij ons solliciteren.

In de gezondheidszorg starten zorgverleners en commerciële partijen 
jaarlijks veel initiatieven om de zorg voor patiënten beter, eenvoudiger 
of veiliger te maken. Ondanks de goede intenties bereiken veel van 
deze initiatieven nooit de markt of blijven ze beperkt tot een enkele 
locatie of een kleine groep patiënten. Vaak kostte de uitvoering van 
het plan meer geld dan er beschikbaar was, viel de instroom van 
patiënten tegen of bleven de opbrengsten achter bij de verwachtin
gen. In veel gevallen was de uitwerking van het idee onvoldoende 
concreet om het in de praktijk tot een succes te kunnen maken.

Een grote investeringsmaatschappij heeft een aantal veelbelovende 
initiatieven in het vizier. Zij vragen jou om advies. Welk idee is het 
meest waardevol voor patiënten, zorgverleners en zorgverzeke raars?  
Wat is nodig om dit plan tot een succes te maken?

Je leert tijdens de business course hoe het is om te denken en te werken  
als een strategieconsultant. Samen met je team maak je een keuze  
uit de verschillende initiatieven. Onder begeleiding van consul tants  
van Gupta Strategists ontwikkelen jullie een marktstrategie voor dit 
idee. Samen onderbouwen jullie je keuze en strategie met gedegen  
analyses en werken deze strategie uit tot een concreet actie plan. 
Overtuigt jullie actieplan de investeringsmaatschappij en doet het 
recht aan het initiële plan?

De business course begint op woensdag 28 november in de middag  
met een kennismaking en inhoudelijke introductie van de case.  
Daarna gaan jullie in groepjes aan de slag. Elk team krijgt intensieve 
begelei ding van onze consultants. We sluiten de dag af met een diner  
waarbij je ruim de tijd hebt om informeel kennis te maken met ons 
hele team. We overnachten in een hotel in Amsterdam. Aan het einde  
van de tweede dag presenteer je jouw actieplan aan een jury van  
investeerders. 
 
   Maken jullie de winnende strategie?

Ontwikkel jezelf

Verbeter de zorg

Neem contact op

Maak bij  
ons het verschil! ‘ Start-ups in de zorg…  

       maak jij een goed idee groot?’

Wil je meer weten? 
www.guptastrategists.nl of werkenbijgupta@gupta.nl
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