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Plaats in de organisatie 
De medewerker ontvangt hiërarchisch leiding van de teammanager planning V&V. 
Geeft functionele aanwijzingen aan de cliëntplanners V&V ten aanzien van de dagelijkse planning. 
 
Doel van de functie 
Het ondersteunen van het planningsproces op tactisch niveau. 
Het opstellen van de jaarbasisplanning op basis van de zorgvraag met behulp van het 
roostersysteem. Het kwantitatief en kwalitatief ondersteunen en faciliteren van het primaire 
planproces. Het bewaken van de voortgang en continuïteit van de basisroosters. Het signaleren 
van capaciteitsproblemen en het adviseren van de teammanagers V&V hierin. 
 
Resultaatgebieden 
 
1. Capaciteitsplanning 

 Het maken van een capaciteitsplanning, de basisroosters en het perioderooster van de 
medewerkers op basis van de zorgvraag en de beschikbaarheid van medewerkers 

 Het zorg dragen voor de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting en het nemen van 
maatregelen om continu over voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen beschikken 

 Het zorgen voor de optimale balans tussen kwaliteits- en bezettingseisen 

 Het bewaken van de voortgang en de continuïteit van de basisroosters 
  
2. Signalering en advisering 

 Het signaleren van knelpunten in de lopende capaciteitsplanning en de lopende 
basisroosters en het doen van verbetervoorstellen 

 Het signaleren van structurele afwijkingen en knelpunten inzake de CAO en/of 
arbeidstijdenwetgeving en het doen van verbetervoorstellen 

 Het beoordelen en analyseren van zowel gerealiseerde als te realiseren planning en het 
zoeken van verbetering van het proces en de output 

 Het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en het adviseren van de teammanagers 
over de benodigde formatie, bezetting en contractsopbouw in het team 

 
3. Overige werkzaamheden 

 Het coachen van de cliëntplanners V&V in de uitvoering van hun taken en bij knelpunten op 
inhoud en proces 

 Het zorgen voor een correcte overdracht naar collega planner 

 Het deelnemen aan werkbesprekingen van de afdeling planning V&V  

 Het deelnemen aan werkbesprekingen van de teams V&V voor de afstemming van de 
jaarplanning 

 Het verwerken van de jaarplanning (verlof, scholing, etc.) 
 
 
Functie-eisen 
 
Kennis 
De functie vereist HBO denk- en werkniveau. Heeft kennis en inzicht in planningsprocessen en 
ervaring als tactisch personeelsplanner. Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving zoals 
vastgelegd in de arbeidstijdenwet en CAO. Heeft ervaring met planningssystemen en het 
gebruiken van Excel. Heeft analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. 
Kennis van de organisatie, procedures en interne regelingen is vereist. 



 

   

Is op de hoogte van geldende regels en richtlijnen rondom zorgaanvraag en zorgaanbod.  
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd volgens de richtlijnen en procedures, waarbij 
prioriteiten en voortgangsbewaking zelf worden bepaald. Vindingrijkheid is nodig om 
capaciteitsproblemen op te lossen en om met verbetervoorstellen te komen. Een pro-actieve 
houding is nodig om te anticiperen op ontwikkelingen en veranderingen in de zorgvraag. 
Bij problemen kan men terugvallen op de teammanager planning V&V. 
 
Sociale vaardigheden 
Tact, invoelend vermogen en kunnen luisteren zijn van belang in de contacten met de 
medewerkers, teammanagers en de cliëntplanners over de inzet van medewerkers. 
Overredingskracht is nodig om tegengestelde belangen te overbruggen.  
Sociale vaardigheden zijn vereist bij het adviseren van de teammanagers en bij het coachen van 
de cliëntplanners. 
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Er is risico op materiële schade en op het beschadigen van het imago van RST Zorgverleners bij 
het onzorgvuldig matchen van zorgvraag en zorgverlener en bij het onjuist inschatten van de 
benodigde capaciteit. Er bestaat risico op het veroorzaken van schade aan de cliënt wanneer deze 
door een onjuiste capaciteitsplanning geen zorg krijgt.  
Men is verantwoordelijk voor een efficiënte capaciteitsplanning. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig bij het communiceren op verschillende niveaus. 
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het schrijven van verbetervoorstellen. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig bij het werken met de computer waarbij typevaardigheid van 
belang is. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het zorgvuldig vaststellen van de benodigde capaciteit; ook op de 
langere termijn. Hierbij dient rekening gehouden te worden met uiteenlopende factoren en 
ontwikkelingen. 
Verder is oplettendheid nodig bij het signaleren van knelpunten in het capaciteitsplan en het 
signaleren van afwijkingen inzake de CAO en arbeidstijdenwetgeving. 
 
Overige functie-eisen 
Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het zoeken naar oplossingen bij knelpunten in 
de capaciteitsplanning en de lopende basisroosters. Systematisch en ordelijk werken is belangrijk 
bij het maken van de capaciteitsplanning en bij het analyseren van gegevens. 
Eisen worden gesteld aan representativiteit en gedrag bij het communiceren op verschillende 
niveaus. 
Integriteit en geheimhouding zijn vereist in verband met de omgang met cliënt- en 
medewerkergegevens.  
 
Bezwarende omstandigheden 
Fysieke belasting treedt op door plaatsgebonden beeldschermwerk. 
Psychische belasting ontstaat door het werken onder tijdsdruk bij het oplossen van 
capaciteitsproblemen. Psychische belasting ontstaat ook door het omgaan met conflicterende 
belangen. 
 
 


