
Ziekenhuizen kampen met 

personeelstekorten. Patiënten moeten 

lang wachten of liggen op de verkeerde 

afdeling - en in het slechtste geval worden 

er helemaal geen nieuwe patiënten 

toegelaten. Ondertussen wordt het 

budget verder uitgehold en probeer je 

als ziekenhuis het hoofd boven water te 

houden. Terwijl de focus moet liggen op 

de patiënt en goede zorg. Cijfers over 

bedbezetting en personeelstekorten 

zeggen vaak alleen iets over het verleden 

en geven nog te weinig houvast om 

daadwerkelijk iets anders te gaan 

doen in de toekomst. De oplossing is 

tactisch plannen, waarin de toekomstige 

toewijzing van de integrale capaciteit 

centraal staat. In deze opleiding leer 

je concreet en ziekenhuisbreed een 

tactische capaciteits- en resourceplanning 

te maken en hierover te adviseren.

VAKOPLEIDING

Tactisch Planner

helloplanner.nl/opleidingen

Programma

Dag 1 - Inleiding tactische capaciteits- en resourceplanning

Dag 2 - Tactische capaciteitsplanning

Dag 3 - Tactische resourceplanning 

Dag 4 - Courses of actions

Voor wie?

Niveau opleiding 

Studiebelasting

Lesdagen & 
lestijden

Locatie

Investering

Docent

Diploma 
 
 
Gelateerde 
opleidingen

Ervaren planners die zich 
willen ontwikkelen tot 
tactisch planner

hbo

40 uur

4 opleidingsdagen van 
09.30 -17.00 uur

Maarssen

€2.495,- excl. btw

Marcel de Jong

Certificaat Vakopleiding 
Tactisch Planner 
 
Analytics voor Planners, 
Excellence Program Health 
Capacity & Resource 
Management 

““Erg leerzaam! Mooie 

vertaling van theorie naar de 

praktijk. Een verrijking voor 

ziekenhuizen en planners. ” 

Renate Schouten 

• De enige vakopleiding tot tactisch 

planner in ziekenhuizen

• Integratie tussen capaciteits- en 

resourceplanning

• Focus op toepassing in de praktijk

• Online toolbox met een set aan 

krachtige en onmisbare tools



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


