
De druk op de planning is vaak hoog, 

met agenda’s die lange tijd vooruit zijn 

vol gepland. Om patiënten toch binnen 

een bepaalde termijn te zien, wordt 

vaak naar mogelijkheden gezocht buiten 

de agenda’s om. Met als resultaat: een 

gebrek aan logica en een chaotische 

planning door het vele schuiven en 

veranderen. Zonder uniforme planregels 

ontstaat vaak miscommunicatie en 

afspraken die niet voldaan zijn. In deze 

2-daagse opleiding leer je meer rust 

brengen in de planning, zodat er een 

betere match is tussen vraag en aanbod.

OPLEIDING

Poliklinische 
Planning

helloplanner.nl/opleidingen

Programma

Dag 1 - Doelgericht plannen  

Dag 2 - Afstemming binnen de keten en beheer van de wachtlijst 

Voor wie?

 
Niveau opleiding

Studiebelasting

Lesdagen & 
lestijden

Locatie

Investering

Docent

Diploma 

Gerelateerde 
opleidingen

Beginnende en ervaren 
planners op de poli, 
bloedafname, scopie & 
revalidatie

mbo-niveau 4 / hbo

16 uur

2 opleidingsdagen van 
09.30 -17.00 uur

Maarssen

€1.495,- excl. btw

Bas Bos

Bewijs van deelname
 
Bootcamp Excel voor 
Planners, Analytics voor 
Planners, Vakopleiding 
Personeelsplanning

“Hoe je met doelgericht 

plannen oplopende 

wachtttijden, leegloop en 

uitloop kunt voorkomen”

• De enige opleiding voor poliklinische 

planning in Nederland

• Tijdens (en na de opleiding) toegang 

tot een krachtige online toolbox

• Vertaling van theorie naar concrete 

toepassing en de praktijk

• Alle bewezen methoden- en 

technieken gebundeld in een compact 

tweedaags programma



Hello! Planner
V A K C O L L E G E

Inschrijven

Inschrijven kan snel en eenvoudig via de 

website www.helloplanner.nl/opleidingen.

Incompany

Deze opleiding bieden wij ook op maat aan 

en indien gewenst op uw locatie. 

Vraag naar de mogelijkheden!

Leergangen & data

Kijk op www.helloplanner/

opleidingen voor de geplande 

leergangen & data van deze 

opleiding. 

We denken graag met je mee!

Wij zijn te bereiken op werkdagen  

van 9.00-17.00 uur. Maak direct  

een afspraak via de QR-code of bel  

of mail ons.
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Voor meer informatie, advies of praktische vragen kun je bij ons terecht via:

opleiding@helloplanner.nl   - of -    085 02 12 900   - of -   www.helloplanner.nl


