zorgplanning
Hét fundament voor
uw capaciteitsplanning

Geen
wel

verlofstuwmeren / onnodige betalingen overwerk
enorme toeloop vakantiekrachten / uitzendkrachten
rust en voorspelbaarheid / wendbaar en flexibel
constante kwaliteit / financieel gezond

wilt u
Als onderdeel van de vaststelling van uw personeelsbudgetten en strategie:
• Weten of u op basis van de kwaliteitseisen die u stelt aan zorglevering,
voldoende gekwalificeerd personeel heeft?
• Weten of u voldoende inkomsten heeft op basis van uw te leveren zorg
om uw personele inzet te kunnen bekostigen?
• Weten of de door gestelde beleidsspeerpunten uitvoerbaar zijn met
de beschikbare capaciteit, passend binnen de
financiële kaders en de toets van uw kwaliteitseisen kunnen doorstaan?
• Weten of u uw capaciteitsplanning doelmatig en efficiënt tot uitvoering kunt brengen?
• Weten waar binnen uw organisatie capaciteit tot op deskundigheidsniveau beschikbaar is?
• Weten wat de effecten zijn van uw strategische keuzes op financiën, kwaliteit van zorg en
benodigde capaciteit?
• Weten wat de effecten zijn van krimp of groei?

Dé ondersteuning
voor uw bedrijfsvoering
• Onderhouden en inzichtelijk
maken van kwaliteitseisen en
deze richtinggevend laten zijn
op het vlak van:
- Kwaliteit van zorg
- Kwaliteit van planning

• Financiële kaders sturend laten
zijn rekening houdend met:
- Kostprijzen per functie
- Kostprijzen voor
externe inhuur
- Dekkingsbijdrage
- Inkomsten

• Bepaling van capaciteit
beïnvloed door:
- Kwaliteit die u wilt
leveren op het vlak van
zorgactiviteiten, welzijn
en veiligheid
- Eisen die u stelt aan
de uitvoering van
groepsactiviteiten
- De mate van
efficiëntie-verlies

• Analyses die u beslissingsondersteuning bieden bij
onder andere de vraag:
- Is er per functie en binnen
de beleidsnormen
voldoende capaciteit om
de zorg te kunnen leveren?
- Voldoet de zorglevering
aan de kwaliteitseisen
die u heeft gesteld?
- Kan het leveren van zorg
plaatsvinden binnen de
inkomsten die u genereert?

hét fundament
Zorgplanning is als losse module te gebruiken, echter met zorgplanning legt u het fundament
en versterkt u het doelmatig plannen van uw medewerkers met behulp van de Jaarplanning.  
Door gebruik te maken van Zorgplanning vertrekt u vanuit uw cliënt en de kwaliteitseisen die
u stelt aan zorgverlening. De effecten van uw kwaliteitseisen worden meteen zichtbaar in relatie
tot beschikbare capaciteit tot op afdelingsniveau, het daarbij horende deskundigheidsniveau, de
beleidsspeerpunten en de verhouding tussen inkomsten en uitgaven.
PlanMotion Zorgplanning geeft u inzicht in de mate van balans in kwaliteit, medewerkertevredenheid en financiën en biedt het gereedschap om de gewenste balans te bereiken. Dit
resulteert in doelmatigheid, wendbaarheid, flexibiliteit en een financieel gezonde bedrijfsvoering
waardoor u in staat bent makkelijker een kwalitatief goede planning te maken met PlanMotion
Jaarplanning. Aanvullend levert u met PlanMotion Zorgplanning de ingrediënten waarmee
PlanMotion Vraagrooster voor u het vraagrooster genereert dat uw bezettingseis per dagdeel
en kwaliteitsniveau weergeeft. Een vraagrooster dat uw cliënt centraal stelt en de toets van uw
financiële kaders en beleidsspeerpunten kan doorstaan.

onderdeel van uw planning & control cyclus
Doordat PlanMotion Zorgplanning kwaliteit van zorg, inkomsten en uitgaven en uw beleidsspeerpunten samenbrengt maakt PlanMotion
Zorgplanning integraal onderdeel uit van uw Planning en Control cyclus. PlanMotion Zorgplanning biedt u de ‘Draaiknoppen’ op het vlak van
kwaliteit, financieel en capaciteit waarmee u uw gewenste balans bereikt voordat uw planningsjaar start.
Wordt u lopende het planningsjaar geconfronteerd met veranderende omstandigheden in relatie tot uw productie of personeelsbestand of
vindt er een strategische heroverweging plaats: PlanMotion Zorgplanning geeft u meteen inzicht in de effecten voor kwaliteit, financiën en uw
functiegebouw waardoor u vroegtijdig uw besluiten kunt nemen.

• Analyses zowel op
het niveau van de
totale organisatie als
op het niveau van
teams en functies

• ‘Draaiknoppen’ om
bij disbalans in kwaliteit,
capaciteit en/of financiën
verschillende factoren
te wijzigen en direct te
beoordelen op effect

• Mogelijkheid om
de effecten van
uw voorgenomen
strategische keuzes op
het vlak van zorgaanbod,
capaciteit en financiën
te beoordelen

• Ondersteuning op het
toewijzen van capaciteit
en zorgproductie aan
teams binnen de door
u gestelde balans in
kwaliteit, medewerkerinzet en financiën

• Volledig ondersteuning
door dashboards

Capaciteitsplanning
als wezenlijk
onderdeel van
uw Planning &
Control Cyclus
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