
Het e�ect van personeelsplanning 
op de capaciteit in de zorg 

E�ectieve personeelsplanning heeft een positief e�ect op het capaciteitsvraagstuk in de 
zorg door onderstaande problemen te adresseren:  

44% overweegt ander werk te 
zoeken door werk-privé balans

Verdeling van de capaciteit is 
suboptimaal

44%
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Plannen kost onnodig veel tijd

Personeelstekort is het grootste capaciteitsvraagstuk 
in de zorg.  

In 2022

80.000
mensen
te kort

Uit het Prognosemodel Zorg en Welzijn blijkt dat we in 
2022 in Nederland in het slechtste geval al 80.000 
mensen tekort komen in de zorg. De verwachting is dat 
dit in 2040 zelfs 700.000 is.

Bovendien staat zorgpersoneel sinds de komst van 
COVID onder grotere druk dan ooit. 

Zorgwekkend 
personeelstekort in 

de Zorg: 
meer dan 15.000 

verpleegkundigen te 
weinig in 2022

 Zorggidsnederland

“

”

Meer dan 100.000 
professionals 

tekort in 2022

Thuiszorg

“

”

Dreiging 
‘Zorginfarct’ Houdt 

Aan: Opleidingen 
Leveren Te Weinig 
Nieuw Personeel

NRC

“

”

De tekorten van 
2021: Waar halen 

we 700.000 extra 
zorgmedewerkers 

vandaan? 

Nu.nl

“

”



E�ectieve personeelsplanning leidt tot hogere capaciteit 

Roosterplanning ontzorgt 
medewerkers 

Roosterplanning geeft 
inzicht

24/7
in control

Roosterplanning geeft antwoord op de 
belangrijkste vragen rondom capaciteit

Hoe zet ik mijn 
medewerkers optimaal in?

Voor welke diensten heb ik 
externen nodig?

EXTERN

EXTERN

Valt mijn personeelsplanning 
binnen budget?

€



Roosterplanning bespaart 
kosten

Door het planningsproces grotendeels te 
automatiseren kan het aantal FTE dat zich 
bezighoudt met  personeelsplanning met   
                          verminderd worden. 50%

Daarnaast wordt veel handmatig en 
foutgevoelig werk voorkomen dankzij 
naadloze integratie.EPD €

HR

MEDEWERKER 
ONTZORGEN

Invloed op eigen rooster
Verbetering balans werk & privé

KOSTEN
BESPAREN

50% minder planners

Beschikbaarheid

Enkelvoudig invoer
meervoudig gebruik

Planning binnen budget
Afname externe inzet

SAAS oplossing
First time right
Correct salaris

INZICHT 
KRIJGEN

Optimale inzet capaciteit
Voldoende competenties 



Halvering van aantal FTE dat zich bezighoudt met personeelsplanning. 

De business case voor de overstap naar 
Roosterplanning
De overstap naar Roosterplanning levert een positieve ROI op binnen 12 
maanden na implementatie. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd dankzij: 

Minder verloop van personeel dankzij verhoogde medewerkerstevredenheid. 

E�ciëntere inzet van zorgcapaciteit met als gevolg hogere opbrengsten. 

Lagere ICT- en infrastructuurkosten. 

Minder inzet van externen. 

50%

EXTERN

Wij willen organisaties helpen om beter te presteren 
met behulp van onze software.

Ook nieuwsgierig hoe Roosterplanning uw organisatie kan helpen? 
Kijk voor meer informatie op: www.c-quential.nl
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