De introductie van de DBC-systematiek, de toenemende marktwerking en veeleisende klanten leggen een grote druk op revalidatiecentra om op een doelmatige
wijze hun kwalitatief hoogwaardige behandelprogramma’s te leveren. De planningsafdeling speelt hierbij een cruciale rol. Immers: daar vindt de afstemming
plaats tussen zorgvraag en behandelcapaciteit.
Oude planningssystematieken bieden echter geen passend antwoord op deze
vernieuwde omstandigheden. Vandaar dat Tild de incompany plannerscursus voor
planners in de revalidatiesector heeft ontwikkeld:”Plannen in de 21ste eeuw”.

PLANNEN IN DE 21ste EEUW
Referenties
“Ik vond het plezierig om te constateren dat dhr.
Tjan veel ervaring binnen de revalidatiesector
heeft.
Hij daagt je uit om vanuit diverse invalshoeken
naar jouw rol als planner in het hele proces te
kijken. Als trainer een goede luisteraar en een
kundig docent. ”
Theo Kraayeveld
Voorzitter landelijk plannersoverleg Revalidatie

Informatie
Voor meer informatie over deze
plannerscursus kunt u vrijblijvend
contact opnemen met zorglogistiek
adviesbureau Tild via:
Email
info@tild.nl
Telefoon
06-34851013

De docent
ir. Erwin Tjan is de oprichter van zorglogistiek adviesbureau Tild en heeft diverse verbetertrajecten
begeleid binnen en buiten de revalidatiesector.
Naast zijn werkzaamheden als adviseur is hij
verbonden aan de TU Delft en Hogeschool van
Amsterdam als docent zorglogistiek.

De plannerscursus
In het programma ligt de voornaamste focus op het continu verbeteren
van de planning. Hiervoor is het
programma opgebouwd uit 3 modulen. Door interactieve colleges en
praktijkoefeningen wordt de planner
inzichtelijk gemaakt, welke invloed
huidige en toekomstige ontwikkelingen hebben op zijn werkzaamheden.
Met behulp van deze inzichten wordt
de huidige manier van plannen aan
een stevige analyse onderworpen
om vervolgens de planner concrete
handvatten aan te reiken, die een
antwoord zijn op de vele veranderingen.
Na elke collegedag krijgt de planner
een opdracht mee die betrekking
heeft op zijn specifieke werkveld en
de lesstof van die dag. Door het werken aan deze opdrachten gaat de
stof leven en plukt de planner direct
de vruchten van deze vernieuwde
kijk op plannen.

De modulen
Dag 1
De functie van planning
De planner en zijn omgeving
Continu verbeteren
Dag 2
DBC proof plannen
Planningsmethodieken
Dag 3
Het planningsraamwerk
Signaleren en adviseren

De kosten
De kosten voor de 3-daagse incompany
plannerscursus bedragen 1045 Euro per
deelnemer. Lesmateriaal is inbegrepen in
de prijs.

