
 

Handreiking nieuwe locatie 
 
Locatiekeuze: begin met een programma van eisen voor de locatie.  
 
Bij de inrichting komt het ontwerp kijken, waarbij uiteraard de waarden ‘professioneel, warm 
en prettig’ een goede invulling behoeven. Selectie van een ontwerper, infectiepreventie 
deskundige en aannemer.  
 
De tijdige aanwezigheid van een internetaansluiting is belangrijk. Een goed bekabeld 
netwerk, wifi en inrichting van werkplekken moet vooraf worden meegenomen, net als de 
afvoerpunten voor wasbakken en de watertoevoer voor de koffiezetmachine, de plek voor 
een tv/beeldscherm in de ontvangstruimte en de vloerpotten voor de behandelstoelen. 
 
Er zal een businessplan zijn of gemaakt moeten worden voor een nieuwe vestiging. Dat 
geldt ook voor een marketingplan inclusief (her)inrichting van de website. In het 
businessplan komen alle te ondernemen activiteiten op deze vestiging aan de orde, en wordt 
een kosten/baten analyse incl. investeringen gemaakt. Zaken als KvK, verzekeringen, en 
dergelijke zijn bekend, en zullen aangepast moeten worden of opnieuw opgezet, afhankelijk 
van de betrokken juridische entiteiten.  
 
De personele inrichting is een apart aspect. De administratieve en procesmatige inrichting 
kan wellicht worden overgenomen een bestaande vestiging. Als dat zo is is de overweging 
om personeel daar in te werken voor de hand liggend. Zo niet moet dit opnieuw worden 
opgezet. 
 
Er zal een aanloop-plan voor de artsen en hun ondersteuning gemaakt moeten worden: wie 
is wanneer voor welke behandeling aanwezig op de nieuwe locatie. Er wordt een keuze 
gemaakt of er sprake is van een centraal telefoonnummer bij meerdere vestigingen. De 
telefonie moet wellicht anders worden ingericht zodanig dat de ‘afspraken desk’ naar keuze 
bemand kan worden in de bestaande locatie, de nieuwe locatie, en/of elders. 
 
Zaken als leveranciersselectie en de mogelijke optimalisatie van bestaande situaties zullen 
gedurende het project spelen. 
 
En, niet te vergeten, er moet iets feestelijks en commercieels gepland worden voor de 
opening. 
 
 
Mediservices biedt projectondersteuning aan voor de opzet en opening van een nieuwe 
locatie. 
 
Een aanzet voor een gedetailleerder projectplan inclusief vergunningen is op aanvraag 
beschikbaar. Locatie consultatie vindt het beste plaats kort voor, uiterlijk kort na aanvang 
bouwwerkzaamheden zodat voorzieningen nog aangebracht kunnen worden. 
Kijk op de website voor behandelkamer- en OK-inrichtingsaspecten. 
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