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Samenvatting:
Passie voor marketing. Dat kenmerkt Pieter Rahusen, sinds 2006 Market Development Manager bij Ricoh Nederland. Deze passie is de 
drijvende kracht achter het sales- en marketing team van Ricoh Healthcare. Onder de bezielende marketing leiding van Pieter neemt dit team de 
verantwoordelijkheid voor de marketingstrategie en de ontwikkeling van relaties en kansen in de Care & Cure-sector. Hiervoor realiseerde Pieter 
de transitie van een transactionele naar een consultatieve marktbenadering. Het sales- en marketingteam fundeert deze op betrokkenheid, begrip 
en betrouwbaarheid. Dat werpt vruchten af voor zorginstellingen. Op basis van grondig advies en solide oplossingen staan zij sterker in deze 
turbulente tijden. Het sales- en marketingteam is dan ook met recht trots op de uitbreiding van de marktpositie van Ricoh in de zorgsector.

Expertise in marketing is een gevolg van jarenlange kennisopbouw en ervaring. Dat komt echter pas tot bloei door informatie te delen en 
daarvan te leren. Door open te staan voor nieuwe gedachten, tegendraadse meningen en innovatieve ideeën. Dat is het doel van dit blog. 
Het geeft een eerste aanzet voor een positieve dialoog over ontwikkelingen die de zorgsector steunen. Het uitgangspunt daarbij is altijd het 
belang en de tevredenheid van patiënten en cliënten. Informatietechnologie biedt daar oplossingen voor. Maar dit blog wil verder kijken, 
denken en praten dan technische of zorgspecifieke oplossingen. Het werpt een blik over de schutting en brengt zodoende inzichten uit andere 
marktsectoren. En, belangrijker nog, het vraagt om uw terugkoppeling en inbreng. Zo kunnen we gezamenlijk de weg die de zorgsector de 
komende jaren moet nemen, plaveien, egaliseren en versterken. Zodat deze voor patiënten en cliënten makkelijker en sneller is af te leggen.

De definitie van mijn professionele karakter is een ‘sales- en marketing expert met een innovatieve aanpak’. In mijn optiek moet er altijd ruimte 
zijn voor vernieuwing, ontplooiing en een open vizier. Dat inzicht kwam al tot bloei tijdens mijn universitaire studie Bedrijfseconomie. Hier deed 
ik de vaardigheden en op die de basis leggen onder een expertise op het gebied van marketing, sales, business development, leiderschap, 
logistiek en de zorgsector. Ik ontwikkelde hier echter ook het inzicht van het belang van de ontwikkeling van een gecombineerde marketing- 
en managementstrategie. Wanneer marketing en management hand in hand gaan, is er blijvende aandacht voor klantrelaties, channel 
management, product en propositie. Dat uit zich in management consultative selling, solution selling, en logistieke projecten.

Als Market Development Manager neem ik de verantwoordelijk voor:
- Marketing: mid-term planning, jaarlijkse budgettering, klantsegmentatie, ontwikkeling van nieuwe proposities,  

opzetten van campagnes, evenementen, beurzen, direct mailings en e-mailings.
- Sales: vertaling van commerciële en klanten targets naar individuele doelstellingen, projectplanning en accountplanning,  

sales campagnes en propositie. 

Kennisleider:
- Informatielogistiek in de zorg
- Patiëntenlogistiek
- Documentbeheer in de zorg
- Outsourcing van documentbeheer
- Marketing Management
- Business Development in de zorg 
- Online en Social Media marketeer


