
Om dagelijkse goede zorg te garanderen, 

is operationele sturing nodig. Als 

capaciteitscoördinator ben je de schakel 

tussen management en werkvloer. Een vak 

apart! Je wilt zoveel mogelijk situaties in 

beslisbomen, protocollen en procedures 

vatten, want onder tijdsdruk ontbreekt de tijd 

om alternatieven goed te wegen. Ook moet 

vooraf afgesproken zijn wie in welke situatie 

welke rol, taak, verantwoordelijkheid en 

bevoegdheid heeft, zodat geen kostbare tijd 

verloren gaat. De selectie van de juiste data 

vormt de basis voor goede besluitvorming: 

als het daar al fout gaat stapelen verkeerde 

interpretaties, meningen en besluiten zich op. 

In deze vakopleiding ga je aan de slag met deze 

thema’s en krijg je de handvaten aangereikt 

om als echte verkeersleider van het ziekenhuis 

te opereren. 

VAKOPLEIDING

Capaciteitscoördinator

helloplanner.nl/opleidingen

Programma

Dag 1 - Introductie & effectief oplossen van capaciteitsproblemen  

Dag 2 - Effectief coördineren van capaciteit

Voor wie?

Niveau opleiding

Studiebelasting

Lesdagen & 
lestijden

Locatie

Investering

Docent

Diploma

Gerelateerde 
opleidingen

Iedereen die zich bezighoudt 
met de dagelijkse coördinatie 
van zorg

hbo

20 uur

2 opleidingsdagen van 
09.30 -17.00 uur

Maarssen

€1.250,- excl. btw

Nol Visschers

Certificaat Vakopleiding 
Capaciteitscoördinator

Vakopleiding 
Personeelsplanning, Opleiding 
Poliklinische Planning

“Met de opgedane kennis 

hebben we de invulling 

van onze dagstart naar 

een hoger niveau getild” 

Gijs Spijkers 
Slingeland Ziekenhuis

• De enige vakopleiding voor het coördineren 

van de dagelijkse zorg

• Kennis en inzicht vertaald naar de dagelijkse 

praktijk

• Concrete handvaten die je volgende dag 

kunt toepassen

• Veel ruimte voor eigen casuïstiek



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


