Candidatepack strategie- en innovatie bureau BeBright

Voor als je op zoek bent naar een uitdagende omgeving waarin je veel kunt leren.
En als je wilt werken aan een vitaler Nederland.
EPACK

AT
CANDID

1

MISSIE &
DRIJFVEREN

17 9
4 5 3

HOE WE
WERKEN

2
GEMEENTEN EN
REGIONALE
SAMENWERKINGSVERBANDEN

ZORGVERLENERS

€$

GEZONDHEID

3

WAARMEE
WIJ KLANTEN
HELPEN

WONING
CORPORATIES

VITALITEIT
ZORGVERZEKERAARS

arbeidsma
rk
de
t
en

veran
de
r

doe h
et
z

i

het sa
me
doe
f,
n
el

T

4

E A M

JE KUNT ONS OOK
KENNEN VAN..

TEAM

5

?
6

WAT WE
BIEDEN

7

8

1

Als antwoord op maatschappelijke
opgaven en de uitdagingen van morgen
zijn visie, lef en innovatieve oplossingen
noodzakelijk. Door organisaties hierbij
te ondersteunen wil ik met BeBright
een bijdrage leveren aan een vitale
samenleving en vitale organisaties.

BeBright is een strategie- en innovatiebureau dat
organisaties daarbij adviseert en begeleidt.
Wij richten ons vooral op zorgverlenende organisaties
(cure en care), zorgverzekeraars, preventie, sociaal
wonen, regionale samenwerkingsverbanden en
belangenorganisaties. Waarom? Omdat we geloven in
de kracht van maatschappelijke betrokkenheid en
menselijke waarden. En omdat we daar al bijna 10 jaar
in actief zijn.

Philip J. Idenburg,
Managing Partner BeBright
@philipidenburg
www.linkedin.com/in/philipidenburg
philip.idenburg@bebright.eu

In onze verfrissende aanpak zijn maatschappelijk en
financieel rendement in balans. Met een energiek
team van ervaren strategen en betrokken, gedreven en
nieuwsgierige adviseurs en onderzoekers richten wij ons
op het versterken van innovatiekracht , aanpassingsvermogen en het inrichten van innovatieprocessen.
Om zo samen met opdrachtgevers vorm te geven aan
de nieuwe werkelijkheid.
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SOLLICITEREN?

MISSIE &
DRIJFVEREN

Wij van BeBright zijn er van overtuigd dat aanpassen
aan -en liefst vooroplopen in- veranderende omstandigheden de sleutel is tot succes. Vandaag de dag vraagt
dat, naast visie en leiderschap, vooral om vitaliteit; van
mensen, binnen organisaties en tussen partners in een
samenwerkingsverband.
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MEEDOEN?
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SCAN

DESIGN

CREATE

Gestructureerd
naar binnen en naar
buiten kijken.
Integrale systemische
benadering van thema’s
en vraagstukken. Samen
leren op basis van een
objectieve scan.

Van inzicht via
idee naar impact.
Op creatieve wijze in
co-creatie nieuwe
inzichten omzetten
in uitgewerkte,
levensvatbare ideeën
en business cases.

Concrete en innovatieve
projecten en initiatieven
starten door het
verbinden van de
interne organisatie en
stakeholders in een
ecosysteem.

•
•
•
•

Hoe kan ik als zorgverlener mijn verandervermogen vergroten?
Hoe kan ik als zorgverzekeraar mijn innovatievermogen versterken?
Hoe kan ik als gemeente een heldere visie en strategie ontwikkelen voor de toekomst?
Hoe kan ik de sociaaleconomische kracht van onze regio versterken?

GEMEENTEN EN
REGIONALE
SAMENWERKINGSVERBANDEN

ZORGVERLENERS

€$
ZORGVERZEKERAARS

Meer casussen
vind je op
www.bebright.eu
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• Versterken van de sociaal- • Productontwikkeling voor
economische kracht van 		
zorgverzekeraars aan de
regio’s door de
hand van ideation &
ontwikkeling van innovatie
businesscaseontwikkeling.
ecosystemen
• Strategie ontwikkelen op
• Visie en strategie voor
het gebied van preventie.
gemeenten.
• Scenario’s voor de toekomst van gemeenten.
• Programma’s voor het
optimaliseren van klantprocessen bijvoorbeeld in
de jeugdzorg aan de hand
van o.a. client-journeys.
• Masterclasses
scenario-ontwikkeling
voor medewerkers van
gemeenten.

JE KUNT ONS OOK
KENNEN VAN
sociaal
wonen

DIAGNOSE

2025

2030

i
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• Visie- en strategieontwikkeling voor ziekenhuizen en zorginstellingen.
• Businessplan voor
strategische samenwerking
tussen verschillende zorg
aanbieders zoals de
geboortezorg.
• Programma’s voor
innovatieve concepten in
de thuiszorg en versterken
innovatievermogen.
• Lean- en Value Based
Healthcare -projecten.
• Vastgoed strategieontwikkeling.
• Leiderschap en teambuilding programma’s.

TEAM
WAT BETEKENT BEBRIGHT VOOR ONS?
de uitdagende
“Een plek met
kelijke iets te
ambitie om wer
ruimte voor
veranderen en
ng ”
lli
een eigen invu

“Werken bij BeBright betekent
iedere dag weer bezig zijn met
verandering en innovatie. BeBright
is voor mij een speeltuin, waarin
ik de ruimte krijg om te experimenteren en waar ik kan broeden
op doorbraken, voor klanten,
persoonlijk en maatschappelijk.”
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Met een betrokken en
gedreven team samen met
opdrachtgevers werken aan
maatschappelijke impact en
s
daarbij iedere dag iets nieuw
leren’’
Charlotte Loven
		

Sjoerd

Bo Fokkes

n met
‘’Lekker lunche
s”
de
verse sala
“Bijdragen aan de vit
aliteit
van Nederland met
het
mooiste uitzicht op Ut
recht”

BO

Romy Smith

Dionne Beugels

Romy

6

MEEDOEN?

Werken voor adviesbureau BeBright is geen alledaagse baan. Wij zien kansen, wij
ondernemen, wij dragen bij aan positieve-beweging in Nederland.
Wil je meedoen?
De openstaande vacatures vind je hier

7

WAT WE
BIEDEN

• een gedreven team dat het leuk vindt om met elkaar en met onze
klanten te bouwen aan een vitale samenleving en vitale organisaties;
• een stimulerende omgeving om professioneel en persoonlijk te groeien;
• uitdagende projecten en maatschappelijk relevante programma’s;
• een fijne werkplek in de bruisende omgeving van de Jaarbeurs Innovation Mile;
• onderdeel zijn van de wereldwijde beweging van bedrijven die zich inzetten voor sociaal
maatschappelijke vraagstukken (lees hier meer over BeBright als B Corporation)
• een beloning die marktconform en passend is.
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SOLLICITEREN?

Curriculum vitae
& motivatie

Kennismakingsgesprek: pas jij
bij ons, passen
wij bij jou

Business case
vakmanschap:
wij zijn trots op
ons vak, ben jij
dat ook en kan je
dat laten zien?

Gesprek over
persoonlijke
ontwikkeling
en groei

Wil jij strategisch werken aan vitale organisaties, innovatie en een gezonder Nederland?
Kom dan bij ons langs. Stuur je sollicitatie naar info@bebright.eu of
neem telefonisch contact op via +31 (0)30-8887927
www.bebright.eu

Inschrijven nieuwsbrief

https://twitter.com/bebrightEU

https://www.linkedin.com/company/307091

