
Voor een goede planning is meer nodig dan 

alleen jouw vakinhoudelijke kennis. Als 

planner in de zorg sta je immers midden in de 

hectische machinekamer van het zorgbedrijf 

en heb je, naast directe collega’s, te maken 

met patiënten, artsen, behandelaars, 

verpleegkundigen en teamleiders - en 

die hebben allemaal hun eigen belangen. 

Professioneel gedrag, samenwerken en 

effectieve communicatie vormen het centrale 

thema van deze training. Hoe beweeg je mee 

met die belangen en verdedig je tegelijkertijd 

je eigen standpunt? Hoe kom je overtuigend 

over? En hoe zorg je dat je niet alleen volgt 

maar ook initieert? Tijdens deze training staat 

jouw rol als professional centraal, en daarmee 

dus jijzelf!

TRAINING

Professionele  

Vaardigheden voor Planners

helloplanner.nl/opleidingen

Programma

Dag 1 -  Zelfkennis en persoonlijk leiderschap 

Dag 2 -  Effectieve communicatie en je doel bereiken  

 mét anderen

Dag 3 -  Teamvorming en samenwerken 

Dag 4 - Conflicthantering

Voor wie?

Niveau opleiding

Studiebelasting

Lesdagen & 
lestijden

Locatie

Investering

Docent

Diploma 

Operationele en tactische 
planners

mbo-niveau 4 / hbo

40 uur

4 opleidingsdagen van 
09.30 -17.00 uur

Maarssen

€2.495,- excl. btw

Martijn Schouten 

Bewijs van deelname 

“De rode draad voor 

effectief communiceren is 

zelfreflectie en oefenen, 

zo eenvoudig is het!” 

Diana van den Akker

Ziekenhuis Bernhoven

• Unieke training voor planners: niet het 

vak maar de soft skills staan centraal

• Aan de slag met houding en gedrag

• Je staat sterker in je schoenen en komt 

overtuigend over

• Je leert veel over jezelf

• Je ontwikkelt professioneel gedrag



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


