
Associate
De zorgsector is sterk in beweging, zowel in 

Nederland als internationaal. Dat biedt grote 
kansen. De LOGEX Groep is expert in healthcare 

analytics, met als missie de kwaliteit en 
betaalbaarheid van de zorg te verbeteren. Er is plek 

voor oplossingsgerichte Associates met een bèta-
achtergrond en ervaring in bijvoorbeeld (strategie)
consulting, om bij te dragen aan de verdere groei 

van LOGEX.
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Werken bij LOGEX
LOGEX is gespecialiseerd in 
geavanceerde rekenmodellen en 
krachtige software-oplossingen 
voor de gezondheidszorg. Het 
team bestaat inmiddels uit 
70 ambitieuze professionals 
en werkt samen met meer 
dan 90% van de Nederlandse 
ziekenhuizen. LOGEX beschikt 
over een database met meer dan 
5 miljard records aan financiële 
en operationele data uit de 
sector en heeft de meest brede 
en up-to-date benchmark van 
Nederland. De jaarlijkse waarde 
van de financiële processen 
die LOGEX ondersteunt 
overschrijdt de €10 miljard. 
In 2016 werd Philipp Jan Flach 
aangetrokken voor de positie 
van CEO om de sterke groei van 
LOGEX verder te organiseren. 
Flach heeft een achtergrond 
als strategieconsultant, een 
Harvard-MBA en ervaring als 
bestuurder in de ziekenhuis- en 
de gehandicaptenzorg.

LOGEX groeit hard, mede doordat ze 
recent een samenwerking zijn 
aangegaan met Value2Health en door 
de fusie met Ivbar en Prodacapo. De 
LOGEX groep is nu actief in Nederland, 
Finland, Zweden, Noorwegen, UK, 

Frankrijk en het Midden-Oosten.

SPECIALISMEN
De core business van LOGEX bestaat 
uit drie client-facing teams, 
respectievelijk gespecialiseerd in 
Finance & Control, Physician 
Performance en Value Based Analytics. 
Het Finance & Control team 
ondersteunt de financiële afdelingen 
van ziekenhuizen. Zij richten zich 
daarbij op onderwerpen als kostprijs, 
forecasting en begrotingsmodellen. 
Het Physician Performance team geeft 
inzichten aan de medisch specialisten 
rondom hun performance, efficiëntie 
en kwaliteit. Het Value Based Analytics 
team geeft inzichten over zinnige zorg, 
zodat er een goede balans ontstaat 
tussen kosten en uitkomsten. Dit team 
analyseert het ‘zorgpad’ van medische 
& klinische perspectief, zodat artsen 
weten waar en hoe ze de kwaliteit en 
patiënt uitkomsten kunnen 
verbeteren. Voor dit laatste team is 
een medische achtergrond van belang.
Alle drie de teams werken met veel 
focus en betrokkenheid aan lange 
termijn projecten. Om de 
groeiambities van LOGEX waar te 
maken kunnen Associates – afhankelijk 
van achtergrond en ambitie – starten 
in elk van deze drie teams.

“Ik richt mij op de verdere groei van LOGEX, 
met eerste stappen in het buitenland en 

verdieping in Nederland. Hierbij staat 
klantwaarde – zowel van LOGEX’ directe 
klanten als van patiënten – centraal.”

PHILIPP JAN FLACH, CEO LOGEX
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Associates zijn sterke relatiebeheerders en sparringpartners voor 
klanten, waarmee ze relaties voor de lange termijn opbouwen. Op 
basis van data-inzichten ontwikkelen ze waardevolle oplossingen 
voor ziekenhuizen. Voor het ontwikkelen van analytische modellen en 
producten werken Associates nauw samen met het inhouse team van 
developers. Vervolgens vermarkten Associates deze en begeleiden 
zij de implementatie bij de klant. Zij geven het management van 
ziekenhuizen en medisch specialisten tot op boardlevel inzicht in 
hun performance met benchmarks, applicaties en dashboards. De 
uitkomsten presenteren zij met een onderbouwd advies.
 
Associates kunnen doorgroeien naar een positie waarin ze een team 
aansturen, of zich juist verder specialiseren in een bepaalde richting. 
De positie van Associate is een bewezen landing spot binnen de 
organisatie voor analytisch talent.

Associate
O V E R  D E  V A C AT U R E

Amsterdam

ERVARING
■   Afgeronde WO-opleiding (liefst 

bèta, kwantitatief, technisch, 
economisch of geneeskunde)

■   Minimaal 3 jaar ervaring 
in consultancy of business 
intelligence

■   Minimaal 2 jaar ervaring in het 
werken met externe stakeholders

■   Affiniteit met data en technologie

PERSOONLIJKHEID
■    Kan goed schakelen tussen detail- 

en strategisch niveau
■    Resultaat- en oplossingsgericht
■    Werkt gestructureerd en 

georganiseerd
■    Proactief en houdt van dynamiek 

binnen een scale-up

Kandidaatprofiel
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Contact
Bi j  v ragen neem contac t  op met :

MARTINE FRANCKEN CONSULTANT
martine@topofminds.com

martine@topofminds.com

