Curriculum Vitae
Personeelsplanning

Allround Workfoce Management Specialist

Spril - dé Workforce Management en
Personeelsplanning specialist

www.spril.nl

Inzetbaar als Senior Planner, Tactisch
Planner of bijvoorbeeld
Capaciteitsplanner

Persoonlijke gegevens
Man
Geboortejaar:
Nationaliteit:

1990
Nederlandse

De persoon en zijn werkwijze

“Hij is een spontane, leergierige Workforce Management specialist
waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Met zijn analytisch vermogen
en vergaarde kennis bij verschillende instanties denkt hij graag mee
over nieuwe ideeën en bestaande vraagstukken. Tevens is hij altijd op
zoek om het beste in zichzelf en anderen omhoog te halen.”

www.spril.nl

In het bijgevoegd overzicht worden zijn activiteiten verder toegelicht en de door hem behaalde
resultaten beschreven. Uiteraard kan van alles een gedetailleerde toelichting gegeven worden, dan
wel besproken in een persoonlijk gesprek.

Competenties
Plannen/organiseren: elk vraagstuk van de opdrachtgever is anders, maar door systematische en
analytische aanpak is er altijd resultaat te behalen. Wat is de kern van het probleem, wat is het
beoogde resultaat en wat is ervoor nodig om dat resultaat te behalen.
Integriteit: als planner dien je stevig in je schoenen te staan en is het handhaven van de sociale en
ethische normen van belang. Een medewerker die toch graag een achtste nachtdienst werkt, of die
het niet erg vindt om geen pauze in de dienst te hebben. Het naleven van de ATW en het op die
manier bewaken van de gezondheid van de medewerkers wordt door hen niet altijd in dank
afgenomen, maar het is wellicht één van de belangrijkste taken van een plannen en dient ten alle
tijden te worden gewaarborgd.
Analytisch: om een probleem te kunnen doorgronden is een analytisch oog nodig. Door hoofdzaken
van bijzaken te kunnen onderscheiden en door correlaties te herkennen in variabelen ben ik in staat
om een probleem of situatie te ontleden en tot de kern te komen.

Kennis en ervaring met de WFM/plannings tools:

OWS Ortec

Ayton Aysist 6 & 7
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Werkervaring Spril

Periode:
Branche:
Functie:

April 2020 – heden
VVT
Allround Planner

Bij deze VVT organisatie lagen er een hoop vraagstukken omtrent het roosteren tijdens de
coronacrisis. Ik heb nauw geschakeld met de managers van de locaties om toch nog zo efficiënt
mogelijk te werk te gaan tijdens deze zware periode. Door middel van goede analyse en
communicatie hebben we nieuwe werkprocessen in gang kunnen zetten zodat we ons adequaat
hebben kunnen aanpassen op de huidige samenleving.

Werkervaring in de detachering

Periode:
Bedrijf:
Functie:

April 2017– december 2018
Consultancy bureau
Interim planner

Als interim planner leer heb ik mijzelf in een korte tijd kunnen ontwikkelen tot een competente
planner. Door de steeds complexere vraagstukken die zich voordoen bij de klant heb ik kunnen
groeien niet alleen op operationeel niveau, maar ook op strategisch.

Interim planner VVT

april 2017 – december 2018
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Overige werkervaring

Periode:
Bedrijf:
Functie:

Januari 2020 – april 2020
GGZ
Senior planner

Als senior planner was ik verantwoordelijk voor een team van vier om de planning van de
psychologen en cliënten efficiënt te laten geschiedden. Hierbij maakte ik onder anderen een
capaciteitsplanning n.a.v. de beschikbare KPI’s.

Periode:
Bedrijf:
Functie:

Maart 2019 – september 2019
Gezondheidszorg
Planner

Periode:
Bedrijf:
Functie:

augustus 2018 – augustus 2019
Vrijwilligers organisatie
Juridisch Medewerker

Vrijwilligerswerk
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Opleidingen & cursussen:

2017 - 2019

HBO Bachelor Rechten

2017

Vakopleiding personeelsplanner

2012 - 2016

MBO Media vormgeving

2010 - 2012

MBO Signmaker
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Interesse?
Telefoon: +31 (0) 85-4013560
E-mail: info@spril.nl
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