
Capaciteits-
scan
De beste 
personeelsplanning 
voor uw projecten

In veel organisaties lopen vaak talloze 
meerjarige, complexe projecten naast elkaar. 
Het succes daarvan valt of staat met de 
beschikbaarheid van de juiste expertise op 
het juiste moment.  

Met capaciteitsmanagement van Balance krijgt u hierin inzicht. 
We geven management en projectleiding de juiste tools om 
tijdig te sturen op inzet van (gespecialiseerd) personeel. 
Zodat zij de eventuele (financiële) gevolgen van de 
beschikbaarheid in de planning en begroting van de 
verschillende projecten kunnen opnemen. 



Capaciteitsscan

Meer weten?
Neem voor informatie of een persoonlijke kennismaking 

contact op met Cees Maaskant, directeur Project Solutions. 
E-mail: ceesmaaskant@balance.nl

 Telefoon: 020 676 3993

Beter sturen 
door inzicht 
in personele 
bezetting 

INZICHT
Vaak ontbreekt het organisaties aan 
inzicht in capaciteit. En komt het als 
een verrassing als er twee of zelfs 
tientallen schaarse specialisten 
tegelijkertijd nodig zijn. Voorziet u 
over- of ondercapaciteit, dan kunt 
bijsturen en vraag en aanbod beter 
op elkaar afstemmen. Dat voorkomt 
vertragingen, budgetoverschrijdingen 
door externe inhuur óf gebrekkige 
kwaliteit doordat u het moet doen met 
minder gespecialiseerde mensen. 

AANPAK
Met capaciteitsmanagement geven 
onze deskundigen u weer grip op uw 
projecten. Ze onderzoeken waar gaten 
zitten in de personele bezetting, geven 
inzicht in het aflopen van contracten 
en welk budget nodig is om de juiste 
mensen tijdig voor een project in te 
zetten. Zo krijgt u handvatten om de 
juiste beslissingen te nemen. 
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Implementatie

Samen met de 
organisatie planningen en 
capaciteit optimaliseren en 
aanpassen

Trendanalyse 

Inzicht in ontwikkeling 
van capaciteit over de 
jaren heen zorgt voor 
beter strategisch 
personeelsmanagement 

Omgevingsscan

In kaart brengen van de 
behoeften in de 
organisatie door interviews 
met stakeholders, 
inclusief toetsen 
planningsmanagement, 
beschikbaarheid, 
kennisniveaus en cultuur 

 Specialisten uit het veld: u praat met een 
 inhoudelijk partner

 Veel ervaring met capaciteitsmanagement 
 in complexe organisaties

 Systematische aanpak van resultaatgerichte, 
 hands on-adviseurs 

 Profiteren van kennis van buiten uw organisatie

 Concrete handvatten om tijdig te sturen op 
 inzet van experts

 Eerder verzorgden wij capaciteitsmanagement 
 bij diverse overheden, zoals Gemeentelijk 
 Ingenieursbureau Delft en Hoogheemraadschap 
 van Delfland 

Voordelen

Systeemanalyse

Huidige systemen, 
methoden en 
middelen voor 
capaciteitsmanagement 
in kaart brengen, inclusief 
aanbevelingen voor 
aanpassing of uitbreiding

Monitoring

Tijdens uitvoering van 
de projecten blijven 
monitoren of de capaciteit 
nog steeds matcht met de 
actuele vraag. 


