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Doel: praktisch resultaat voor de werkvloer
- Aangepaste operationele planning 
- Inzicht in bezetting per afdeling
- Optimale verdeling capaciteit waarbij rekening is gehouden 

met de zorgzwaarte

Bijsturen op onverwachte situaties die zich voordoen 
rondom de dagen van zorgverlening

Operationele capaciteitssturing

Operationeel sturing geven aan personeel
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Operationele personele sturing staat onder invloed van

Registratieproces is van 
onvoldoende niveau

Ontbreken van transparantie 
en communicatie

Georganiseerde variabiliteit 
die niet aansluit bij de 
dienstroosterhorizon

Individuele afdelingsbelang 
gaat boven ziekenhuisbelang

De afstemming tussen 
roostering en 

opnameplanning
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Framework

Strategische capaciteits-
planning (1 jaar vooruit)

Tactische
capaciteitsplanning

Roostering en 
planning

Operationele 
capaciteitssturing

Beoordelen van 
prestaties

Systematisch 
verbeteren

Strategische capaciteits-
planning (2- 5 jaar vooruit)

Structuur, 
proces, 

activiteiten, 
beslismomenten

Beleid, spelregels, 
uitgangspunten

Rollen, 
verantwoorde-

lijkheden en 
bevoegdheden

Kennis, 
expertise en 

vaardigheden

Ondersteunende 
middelen en 
informatie
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Hoe organiseer je het operationeel stuurniveau in de kliniek?

Operationele 
capaciteitssturing

Structuur, 
proces, 

activiteiten, 
beslismomenten

Beleid, spelregels, 
uitgangspunten

Rollen, 
verantwoorde-

lijkheden en 
bevoegdheden

Kennis, 
expertise en 

vaardigheden

Ondersteunende 
middelen en 
informatie

• Wanneer?
• Hoe vaak? 
• Hoe laat?
• Welke periode kijken we vooruit?
• Vaste agenda?

• Wanneer spreken we van een issue, 
wanneer niet?

• Wat zijn de oplossingsrichtingen en wat 
doen we als eerst?

• Wat is de discussieruimte?

• Wie zit voor?
• Wie bereid voor?
• Wie is erbij?
• Wie beslist?

• Afspraken registratie 
capaciteit kliniek?

• Real time data?
• Objectieve data?

• Goed voorzitterschap?
• Goede voorbereiding?
• Legitimiteit?
• Stuurinformatie kunnen interpreteren?



▪ Personeelstekort

▪ Personeelsoverschot

▪ Termijnen
▪ 24 uur
▪ Morgen
▪ Overmorgen 

Beslisbomen

Pe
rs

o
n

ee
ls

te
ko

rt
 2

4
 u

u
r



Vertrouwelijk: gebruik van deze informatie zonder expliciete schriftelijke toestemming is verboden. 
Uitkomsten of conclusies zijn een inschatting van de werkelijkheid, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Copyright © Performation

Dashboard

Operationele sturing personeel



8


