
6 REDENEN 
WAAROM JE GELD VERLIEST DOOR PERSONEELSPLANNING

DUNBEVOLKT
Met te weinig medewerkers kun 
je niet alle klanten, bezoekers, 

patiënten of cliënten helpen die 
er op dat moment zijn. Oei daar 

loop je mooi wat mis.

OVERBEVOLKT
Andersom heb je soms te  

veel medewerkers aan het werk, 
terwijl ze op dat moment even 
niet in die hoeveelheid nodig 
zijn. Wel medewerkers, maar 
geen werk. Zie je de kosten  

al stijgen?

VERKEERDE SKILLS
Als je niet de juiste  

medewerkers, met de  
benodigde competenties,  

inzet op bepaalde momenten  
of werkzaamheden zal de  

servicegraad snel achteruit 
gaan. Komen mensen dan nog 

wel terug?

FOUTE SAMENSTELLING
Ook de productiviteit is mede 

afhankelijk van een goede 
personeelsplanning. Bepaalde 
combinaties van functies en 

personen leveren nu eenmaal 
meer resultaat op.

LAST MINUTE WERK
En hoe zit het bij jou in de 

organisatie met de stress en 
verloren tijd door die laatste 
moment wijzigingen in de 

planning? Tijd is geld en stress 
slecht voor de gezondheid  

van je planner.

GEEN INSPRAAK
Plan je fantastisch, maar hou je 
geen rekening met de wensen 
van je medewerkers? Dat heeft 

uiteraard gevolgen voor het  
behoud van je medewerkers. 
Asset nummer 1 is in gevaar. 

Inplannen van het personeel: een pittige en soms zelfs vervelende klus, maar dat niet 
alleen, je kunt er ook nog eens geld mee verliezen. Door een slechte planning verlies je 
namelijk service, imago, productiviteit, inkomsten of zelfs medewerkers en dat is niet 

nodig. Een rondje langs de verschillende redenen waarom het vaak mis gaat.

Dit kan natuurlijk anders. Wij zouden geen WorkforceIT heten als we dit niet kunnen  
oplossen met onze software. Don’t lose money, find the right solution!

 

Kijk op: www.workforce-it.com/nl/personeelsplanning
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