
 
 

 

Capaciteitsplanning 2019 met adequate sturing  

Training ‘Van DBC’s naar formatie op de GRZ afdeling’  

Zorgorganisaties realiseren zich steeds meer dat de sturing op de juiste formatie aan 

zorgmedewerkers en behandelaren cruciaal én anders is op een revalidatieafdeling ten opzichte 

van een longstay-afdeling. Met de training ‘Van DBC’s naar formatie op de GRZ afdeling’ is in één 

dag duidelijk hoe de capaciteit op de afdeling berekend wordt en is een planning met adequate 

sturing voor 2019 binnen handbereik.  

Hoe kun je als manager de juiste argumenten aandragen om je collega’s in 

de gehele organisatie mee te krijgen. Managers kampen vaak met het 

probleem dat de meeste uitgangspunten en besluiten genomen worden 

vanuit longstay zo ook de formatie. Dus niet alleen aandacht in training 

voor de kwantiteit op basis van de nieuwe regels en tarieven vastgesteld 

door de NZa voor 2019, maar ook de nadruk op de relationele kant en 

communicatie binnen de eigen organisatie. 

Werken met DBC systematiek 
Het is de uitdaging voor de (financieel) verantwoordelijke medewerker om de relatief nieuwe DBC-

systematiek op een juiste en adequate wijze te voorspellen en te besturen. Het aantal gerealiseerde 

ligdagen in combinatie met de formatie voor behandelaren op de werkvloer - en de mogelijkheid om 

hier flexibel mee om te gaan - is hierin allesbepalend. Onderdelen van de training zijn:  

✓ Toepassing van DBC-financiering 2019 en behandelcapaciteitsplanning 

✓ Methode om vanuit de DBC’s tot sturing op zorgformatie en aantal (para)medici te komen; 

✓ Inzicht in hoe je van tactische naar operationele capaciteitsplanning komt; 

✓ Randvoorwaarden voor het in balans houden van de weegschaal kwaliteit en bedrijfsvoering; 

✓ Benodigde managementinformatie op micro-, meso- en macroniveau, inclusief een continue 

‘plan-do-check-act’-principe  

Praktische informatie training 

Doelgroep : functionarissen van het (operationele) management die verantwoordelijk zijn voor 
de inzet van personeel en behandeltijd, zoals afdelingshoofd, teamleider en/of 
manager behandeldiensten en overige disciplines op het gebied van 
(rooster)planners, controllers en P&O-adviseurs die het (personeels)management 
van een GRZ-afdeling ondersteunen 

Duur : 1 dag 

SBU : 6 studiebelastingsuren 

Open training : Zie onze agenda en het aanmeldingsformulier 

Op locatie : Deze training is ook mogelijk op uw eigen locatie 

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

http://www.dosaris.nl/
mailto:info@dosaris.nl?subject=Ik%20wens%20extra%20Dosaris%20trainingsinformatie


 
 

 

Aanmeldingsformulier 

Hierbij meld ik mij aan voor de training: ‘Van DBC’s naar formatie op de GRZ afdeling’ 
  

Duur : 1 dag 

SBU : 6 studiebelastingsuren 

Datum : 20 juni 2019 

Tijdstip : van 9:30 tot 16:00 uur 

Locatie : Utrecht 

Kosten : € 495, inclusief trainingsmateriaal 

Opmerking : De training valt onder het BTW nultarief  

 

Gegevens deelnemer 

De heer/mevrouw :  

Voorletter(s) :  

Voornaam :  

Achternaam :  

E-mail :  

Functie :  

Telefoonnummer :  

Naam organisatie :  

Adres :  

Postcode :  

Plaatsnaam :  

 

Facturatie  

E-mail factuur :  

 

Ondertekening deelnemer 

Stuur het volledig ingevulde formulier naar: 

Mail : info@dosaris.nl (ondertekend & gescand) 

Fax : 030-6661758, t.a.v. Dosaris 

Post : Dosaris, Postbus 95, 3450 AB Vleuten 

 

U krijgt binnen drie werkdagen een bevestiging van ons, indien u deze bevestiging niet ontvangt vragen wij 

u telefonisch contact met ons op te nemen. Bij inschrijving accepteert u onze algemene voorwaarden.  

 

 Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

handtekening en datum 

mailto:info@dosaris.nl
https://www.dosaris.nl/wp-content/uploads/Algemene-voorwaarden-Dosaris-BV-2018-6.pdf

