Achtergrond
Deze workshop bied je een actueel en grondig inzicht in het volledige proces van de
wijkzorg. We doorlopen de stappen van zorgverkoop en begroten, de inrichting van de
bedrijfsvoering, de capaciteitsplanning en de planning van cliënten, routes en
medewerkers. Met een business case vergroten we je kennis en inzicht verder.

Workshop
Optimale bedrijfsvoering Wijkzorg
Welke thema’s komen aan bod?
We staan uitgebreid stil bij de essentiële
keuzes en acties voor de
capaciteitsplanning We reiken meerdere
manieren aan voor de wijze van clienten routeplanning en medewerkerplanning. We maken duidelijk hoe je
inzicht krijgt en houdt op de afstemming
tussen zorgafspraken, planning en
realisatie. Onze sturingstool Wijkzorg
maakt duidelijk welke informatie nodig is
voor een optimale capaciteitsplanning.
Met ondersteuning van de
workshopbegeleider ga je actief aan de
slag met een beoordeling van jouw eigen
praktijk en stelt vast wat beter kan.
Vooraf aan de workshop verzamel je
daarvoor informatie over jouw eigen
praktijk.

Voor wie?
Planners die zich bezighouden met de
client- en routeplanning en
medewerkerplanning, leidinggevenden
wijkzorg, business controllers, HRadviseurs.
Duur en kosten
De workshop bevat 1 dag. De kosten
bedragen € 625,00 exclusief 21% BTW
maar inclusief cursusmaterialen en
sandwiches en koffie/thee/frisdranken.

Waarom deze workshop door PlanningWorkx?
• PlanningWorkx heeft veel ervaring met de optimalisatie van
de bedrijfsvoering van de wijkzorg opgebouwd bij klanten.
PlanningWorkx weet wat er beleidsmatig en praktisch speelt
in de zorg en heeft tegelijk veel contact met de werkvloer.
• PlanningWorkx heeft ruime ervaring met het aanbieden van
workshops en trainingen.
• De workshop is als zeer goed beoordeeld.

Contact
Meer weten over deze workshop?
Neem vrijblijvend contact op met Ben van Hilst, 06–51276058
of benvanhilst@planningworkx.nl.
Kijk op onze site voor dagdelen of bel voor in-compagnie
workshop.

PlanningWorkx,
opgericht door Ben van Hilst,
Ton van Ginkel en Jan de
Leede, is een full service
bureau voor modern
organiseren van personeel en
inzet.
We zijn specialisten in
integrale personeelsplanning.
We bouwen mee aan een
excellente planpraktijk,
ontwikkelen passend beleid
voor personeelssamenstelling
/contractenmix en (flexibele)
inzetbaarheid en
ondersteunen het strategische
proces van scenariovorming
en personeelsplanning.

PlanningWorkx is een
samenwerkingsverband
tussen bvhilst.nl en
ModernWorkx.
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