Zoals ons logo uitstraalt, streven wij ernaar u een oprechte, heldere blik te
geven op de verschillende processen binnen uw bedrijf of instelling.
Van Goor Consultancy, Training & Advies heeft ruim 20 jaar ervaring in de
gezondheidszorg en medisch commerciële branche in huis!
Wij profileren en onderscheiden ons, door de combinatie te bieden van
zorginhoudelijke vakkennis én commerciële ervaring, zonder de daaraan gekoppelde
productverkoop.
Dit garandeert een neutraal en objectief advies voor kwaliteitsborging én
kostenreductie.
Het handhaven en vergroten van de kennis en het vaardigheidsniveau van onze
medewerkers wordt continue getraind op beide aspecten. Dit gebeurt zowel door
nationale als internationale trainers. Op deze manier blijven wij ons ontwikkelen
volgens de laatste inzichten en de voorhanden zijnde marktinformatie.
De uitspraak:
“ Kennis is een van de weinige dingen die zich vermenigvuldigt door haar te delen”
past geheel in onze visie en missie.
Grondlegger van Van Goor Consultancy, Training & Advies is Richard van Goor.
Hij begon zijn carrière in de zorg in 1984 en doorliep talloze opleidingen.
Ouderenzorg, ziekenverzorging, verpleegkunde, Intensive Care, Coronary Care,
alsook management en diverse sales opleidingen.
Na 16 jaar klinische ervaringen in verpleeghuizen, ziekenhuizen en instellingen
voor ouderenzorg stapte hij over naar de commerciële branche.
Daar heeft hij diverse salesfuncties vervuld.
Account manager, product specialist voor Intensive Care en Anaesthesia en
Salessupervisor van een sales team. Tevens heeft hij diverse managementfuncties
vervuld.
Voordat hij een zelfstandig ging werken en ons bureau begon, is hij werkzaam
geweest als innovatiespecialist.
Dat maakt dat hij bijzonder bedreven is in verandermanagement en de daarbij
komende weerstanden die overwonnen dienen te worden.
Immers: “Als je altijd met beide benen op de grond blijft staan, hoe kom je dan
vooruit! “
Het analyseren en inzichtelijk maken van primaire werkprocessen en methodieken en
het blootleggen en boven water halen van hiaten en verbeterpunten is een van zijn
speerpunten. Daarbij komen opleidingsbehoeften en inzichten boven water, op proces
en productniveau.
Op eenvoudige en heldere wijze worden deze aan u terug gerapporteerd vergezeld van
een plan van aanpak voor kwaliteitsbevordering en kostenreductie
Kernkwaliteiten als integriteit, inspireren, motiveren en enthousiasmeren hebben
topprioriteit binnen Van Goor Consultancy, Training & Advies.
Dit is van groot belang om toewijding en committent te krijgen van de medewerkers
om het verbetertraject in te zetten.
Een veel gebruikte spreuk is: “Rather doing the same thing than doing the right
thing”

Wij zijn echter van mening dat mensen niet tegen veranderingen zijn, maar soms
ageren tegen de wijze waarop.
Kwaliteit is echter een voortdurende wisselwerking en een continue proces tussen
het werk in de praktijk en de bijbehorende praktijkervaringen enerzijds en de
opleidings- en evaluatie activiteiten anderzijds.
Graag zijn wij uw partner om veranderingsprocessen te initiëren en te begeleiden
tot het gewenste resultaat.

