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1

Inleiding

Met Slimmer Roosteren wil Pro Persona bereiken dat de juiste persoon, met de juiste competenties, op het
juiste moment de afgesproken zorg levert aan de cliënt (daar waar cliënt staat kunt u, in het geval van de
doelgroep van de Pompestichting, patiënt lezen).
Dit document heeft tot doel om Slimmer Roosteren voor heel Pro Persona binnen handbereik te brengen.
Het is een handreiking die de verschillende organisatieonderdelen met 24-uurszorg helpt om verbeteringen
in plannen en roosteren te kunnen doorvoeren.
Dit document is eveneens een beleidsdocument voor de verschillende organisatie-onderdelen. De
beleidsuitgangspunten staan vast, de operationele invulling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de
verschillende RVE’s.
In dit overdrachtsdocument gaan we uit van twee roostersystematieken:


Centraal Roosteren binnen een roosteralliantie



Zelfroosteren door medewerkers van een team

Beide systemen zijn door middel van pilots binnen Pro Persona toegepast en geoptimaliseerd.
Onderstaand schema geeft het roosterproces in grote stappen weer. In de opeenvolgende hoofdstukken
wordt dit roosterproces verder uitgewerkt.
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2

Roosterbeleid

2.1

Visie & doelen

Een dienstrooster is een stuurelement om
de kwaliteit van de organisatie te
verbeteren. Daarbij gaat het de juiste
afstemming van drie belangrijke pijlers:


De zorgverlening aan de cliënt;



De inzet van de medewerker;



De belangen van de organisatie.

Het doel van Slim Roosteren is dat de juiste persoon, met de juiste competenties, op het juiste moment de
afgesproken zorg levert aan de cliënt. Dat regel- en wetgeving wordt nageleefd en dat werkzaamheden
flexibel kunnen worden ingezet tegen een zo laag mogelijke prijs. Wanneer er geen goede balans is in de
belangendriehoek, komen de kwaliteitsaspecten van de andere pijlers in het gedrang. Dit kan o.a. leiden
tot budgetoverschrijding, slechte zorgverlening, werklasttoename, onveiligheid en ontevreden
medewerkers.
In grote delen van Pro Persona vindt roostering van de 24-uurs zorg nog op traditionele wijze plaats. Per
roosterteam maakt de roostermaker het 24-uurs dienstrooster voor het team. Daarin wordt niet op een
systematische wijze gebruik gemaakt van bovengenoemde 3 pijlers. De vaste patronen en de
medewerkerswensen zijn dominanter dan een passend dienstenpatroon. Fluctuaties in werkaanbod of
veranderingen in het zorgaanbod worden niet systematisch op een flexibele en efficiënte wijze
opgevangen.
Er is binnen Pro Persona een groot aantal medewerkers belast met de taak van roostering binnen het V&V
team. Binnen de Pompekliniek spreken we van teams van Sociotherapeuten (ST-teams). Deze groep
kenmerkt zich door een uiteenlopend niveau van kennis en vaardigheden op het gebied van roostering en
er is onvoldoende georganiseerde ondersteuning om vaardigheden en kennis op een bovengemiddeld
niveau te krijgen.
Pro Persona stelt zich als doel een efficiënte wijze van roostering toe te passen. Hiermee wordt
gewaarborgd:


een optimale zorglevering aan de cliënt, op het juiste tijdstip, op de juiste plaats, van de juiste
kwaliteit en de juiste kosten;



een optimale inzet van de medewerkers op basis van een juiste balans tussen persoonlijke wensen en
formele wet- en regelgeving;



een optimale bedrijfsvoering door de organisatie die kan voldoen aan externe eisen op het gebied van
zorglevering aan cliënten en arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers.
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2.2

Bijsturing

De visie en de doelen zijn alleen te evalueren en bij te sturen als er gegevens beschikbaar zijn waarop de
evaluatie gebaseerd kan worden. Zonder dit soort gegevens kan de Plan-Do-Check-Act-Cyclus niet
rondgaan. Er wordt veel gepland, maar de kwaliteit van de planning blijft onzichtbaar, waardoor er niet
geleerd en bijgestuurd kan worden.
In de huidige managementrapportages is zichtbaar wat de ingezette uren, de verlofsaldi en het ziekteverzuim zijn geweest. Dit alleen biedt echter onvoldoende inzicht in de kwaliteit van de planning. Er is
bijvoorbeeld geen inzicht of de ingezette medewerkers de juiste kwalificaties hebben.
Er is vanuit de systemen op dit moment veel mogelijk op aanvraag. De volgende informatie is via OWS
beschikbaar:


Is voldaan aan de bezettingsnorm van de afdeling?



Hoeveel uur had er ingezet moeten worden om aan de bezettingseisen te kunnen voldoen en
hoeveel uur zijn er feitelijk verantwoord in een x periode?



Een nadere specificatie van het verschil tussen het aantal uren van de bezettingseisen en de
feitelijk verantwoorde uren. Nader te specificeren naar: “verzuim, bijzonder verlof, studie”



Hoeveel van de uren zijn ingezet door het kernteam en hoeveel uren zijn er ingezet vanuit de
“flexibele schil”?



Een totaal overzicht van de ingezette bruto uren naar netto bestede uren, om inzicht te krijgen in
de daadwerkelijke bruto/nettofactor.



Aantal schendingen op basis van normen uit de Arbeidstijdenwet en CAO.

Indicatoren over de zorgkwaliteit en indicatoren over medewerkertevredenheid met de roosters moeten
nog ontwikkeld worden.
Afspraken over een “standaard-dashboard” voor plannings- en roosterindicatoren zijn voorzien in de loop
van 2015.
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3

Vaststellen van de benodigde diensten

Het basisdienstenpatroon is veelal op historische gronden tot stand gekomen. In dit hoofdstuk wordt een
methode gepresenteerd om op basis van de benodigde taken en het beschikbare budget het benodigde
basisdienstenpatroon te maken.
3.1

Het Roostervormgevingsproces

Het uiteindelijke dienstrooster dient het resultaat te zijn van enkele methodisch opgebouwde stappen, het
roostervormgevingsproces:
1

Een vastgestelde productmix voor de
individuele roostereenheid, d.w.z. het
aantal productiebedden met daarin de
afgesproken zorgzwaarte in ZZP- en
DB(B)C normen.

2

De productmix genereert het kader van
financiële middelen voor de V&V/ST
inzet.

3

Het in kaart brengen van het
werkaanbod (taakplanning) dat nodig is
om de afgesproken zorg (met de juiste
differentiatie) te leveren.

4

Het werkaanbod vertalen in bezettingseisen voor de 24-uurs zorg in een basisdienstenpatroon
(roostersleutel) van diensten per dag.

5

Het matchen van de bezettingseisen met het aanbod/wensen van de medewerkers.

6

Het roosteren van de diensturen met inachtneming van de toe te passen wet- en regelgeving.

3.2

De ZORGSCAN

De eerste 4 stappen van het roostervormgevingsproces zijn samengebracht in de ontwikkeling van een
ZORGSCAN voor toepassing van de klinische V&V/ST inzet. De ZORGSCAN resulteert in een optimaal
basisdienstenpatroon gebaseerd op enerzijds de V&V-normering en anderzijds de benodigde taken.
Stap 1. Op basis van de V&V/ST normeringen met de gewenste en noodzakelijke differentiatie uit de
begroting berekent de ZORGSCAN de benodigde V&V productmix. Deze wordt als doelstelling voor de
roostereenheid afgesproken. Dit geldt zowel voor ZZP- als DB(B)C-normen. De ZORGSCAN berekent de
benodigde FTE op jaarbasis met als uitgangspunt de bruto/netto berekening die in dat kalenderjaar van
toepassing is.
Stap 2. Vervolgens wordt op een tijdslijn van 24 uur de taakplanning per kwartier in kaart gebracht. Dit
geldt voor de zogenaamde geplande zorg of geplande taken. Er is een aantal vaste rubrieken waarmee de
tijdsinvestering inzichtelijk gemaakt kan worden. Het nauwkeurig in kaart brengen van deze gegevens
levert inzicht in het werkaanbod, per uur, per dagdeel en per dag.
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Stap 3. Nadat het werkaanbod/taakplanning in kaart is gebracht kan het basisdienstenpatroon worden
ingevoerd. In de ZORSCAN kan de aanwezigheid van medewerkers per kwartier worden aangeven in
diensttijden van allerlei lengtes.

Stap 4. Nadat het dienstenpatroon is ingevoerd laat de grafiek de balans zien tussen werkaanbod en
ureninzet. Het aantal diensten die voor deze dag worden ingezet, wordt vertaald naar benodigde FTE op
jaarbasis.
Stap 5. De benodigde FTE voor de diensten wordt in de ZORGSCAN vergeleken met de toegewezen
middelen. Zo wordt zichtbaar of de dienstenplanning haalbaar is of niet.
Stap 6. Door benodigde aanpassingen of verschuivingen te doen in het werkaanbod, dienstenpatroon of
diensttijden is het mogelijk tot een optimale en verantwoorde balans te komen.
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Het resultaat is een basisdienstenpatroon, gebaseerd op taken en afgestemd met de beschikbare middelen.

Blauwe kolom = taakplanning
Rode kolom

= uren inzet

Om een goed basisroosterpatroon te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er verschillende soorten
diensten zijn met een verschillende duur in lengte en in aanvangstijd zodat flexibel en adequaat kan
worden geroosterd. Het basisdienstenpatronen kan diensten bevatten van 3-uurs diensten tot 9-uurs
diensten.
Hulpmiddelen en tools voor de ZORGSCAN zijn beschikbaar via intranet (HR).
3.3

De ZORGSCAN is een teamactiviteit

Bij het uitvoeren van de ZORGSCAN is het zaak dit gezamenlijk met het team uit te voeren. Het is
bijzonder waardevol het gesprek met het team over de taken aan te gaan. Dit verbetert de kwaliteit van de
analyse, helpt bij het loslaten van oude patronen en zal de acceptatie van een nieuw basisroosterpatroon
vergroten. De ervaring leert dat het team, met inzicht in het budget en de (on)mogelijkheden tot veel
creatieve oplossingen in staat is.
Het team zal soms ook impopulaire beslissingen moeten nemen om uit te komen met de beschikbare
middelen. Hierbij kan een ‘externe blik’ behulpzaam zijn. Inbreng van een externe helpt het team zich te
richten op de zorgbehoefte (in plaats van de eigen beschikbaarheid) binnen de beschikbare middelen.
3.4

Pauzebeleid

Een terugkerende discussie bij het vaststellen van diensten is of er pauzes “genoten” moeten worden. Er is
in 2014 geïnventariseerd hoe de verschillende afdelingen omgaan met de pauzes. Dit gaf een zeer
wisselend beeld. Waar de ene afdeling aangaf dat er niet gepauzeerd kon worden, bleek dit bij vergelijkbare afdelingen wel te kunnen. Het standpunt van Pro Persona is dat de pauze-regeling vanuit de
Arbeidstijdenwet en de CAO gerespecteerd moeten worden. In alle situaties wordt bij diensten die langer
duren dan 5,5 uur een pauze ingeroosterd.
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De enige uitzonderingen zijn momenten dat medewerkers alleen werken of in de forensische psychiatrie.
Waar noodzakelijk zal de verantwoordelijke leidinggevende kunnen besluiten een geconsigneerde pauze in
te voeren. Een geconsigneerde pauze wil zeggen dat de medewerker pauze geniet en tijdens de pauze
verplicht is om beschikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden opgeroepen te kunnen
worden om arbeid te verrichten. Een geconsigneerde pauze wordt gezien als een pauze, maar daarbij geldt
wel dat de medewerker in aanmerking komt voor een vergoeding conform de CAO (tijd voor tijd plus een
geldelijke beloning bij werk en compensatie in tijd voor het bereikbaar zijn).
3.5

Gelijke Roostercodes voor heel Pro Persona

De vastgestelde diensten zullen door middel van een code in OWS geroosterd kunnen worden. Op dit
moment zijn er veel verschillende codes in omloop. Vanaf 1 januari 2016 wordt binnen heel Pro Persona
met een uniforme wijze van codering gewerkt (zie bijlage).
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4

Het capaciteitsplan / jaarplan

Capaciteitsplan
De verschillende verblijfsdagzwaartes voor de DB(B)C’s en de aantallen ZZP’s in verschillende zwaartes
bepalen de noodzakelijke uren voor de formatie. Met de toegepaste bruto-netto berekening is vast te
stellen of de beschikbaarheid en de kwaliteit van de medewerkers in overeenstemming is met de
noodzakelijke uren. Deze informatie is de basis voor het capaciteitsplan/jaarplan.
Een capaciteitsplan is een plan waarbij de benodigde capaciteit wordt beschreven. Dit gaat verder dan het
benoemen van de FTE’s. In het capaciteitsplan staat beschreven hoeveel uur er aan productie wordt
verwacht, hoeveel uur er beschikbaar is in het vaste team (bruto bezetting), hoeveel uur er uitvalt door
vakantie/verzuim/opleiding etc. Er wordt een inschatting gemaakt van de benodigde aanvulling vanuit het
flexbureau of andere flexibiliteitsmogelijkheden zoals min-max-contracten of de jaarurensystematiek.
Omdat de benodigde flexibiliteit per maand fluctueert, is het noodzakelijk om het capaciteitsplan op
maandniveau te maken. Afdelingen met hoge mate van fluctuaties in de zorgvraag kunnen ervoor kiezen
het capaciteitsplan op weekniveau te maken.
4.1

Formatiebepaling

Binnen Pro Persona zijn verschillende financieringsvormen te onderscheiden, ZVW/FZ, WLZ/LGGZ en
Asielzoekers. Bij de verschillende financieringsvormen is er sprake van genormeerde formatie voor V&V op
basis van verblijfsdagzwaartes voor DB(B)C’s en ZZP’s.
In de ZVW, de FZ en bij Asielzoekers wordt er gewerkt op basis van DB(B)C’s. De DB(B)C structuur kent
zeven verschillende verblijfsdagzwaartes, categorie A t/m G. De normering van V&V/ST medewerkers is op
basis van verblijfsdagzwaarte voor de verschillende financieringsvormen identiek. Voor de FZ komt er nog
wel een aspect van beveiliging mee, maar dit heeft geen consequenties voor de ST formatie.
In de WLZ en LGGZ wordt er gewerkt op basis van ZZP’s. De ZZP structuur kent zeven verschillende
soorten verblijf. ZZP-B1 t/m ZZP-B7. De ZZP-B1 en ZZP-B2 worden in Pro Persona niet meer toegepast.
De normering per ZZP is voor de verschillende financieringsvormen identiek.
Jaarlijks wordt door de NZa de beleidsregels aangepast. Dit betekent dat ook jaarlijks moet worden
beoordeeld of de norm voor de V&V is aangepast.
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Voor de bepaling van de formatie wordt uitgegaan van de jaarlijkse productieafspraken met de
zorgverzekeraars, zorgkantoren en Justitie. Bij de productieafspraken wordt ook aangegeven welke
zorgzwaarte wordt ingekocht door de verzekeraar. Dit impliceert dat na vaststelling van de
productieafspraken ook de formatie V&V/ST kan worden bepaald waarbij de verblijfsdagzwaarte in de
DB(B)C of de ZZP leidend is.
4.2

Bruto-Netto formatie

Jaarlijks wordt vastgesteld hoeveel uren netto er beschikbaar zijn voor de zorg. Bij de berekening wordt
rekening gehouden met feestdagen, LFB-uren, vakantie en een streefpercentage voor ziekte. Uitgangspunt
is de jaarurensystematiek.
Pro Persona gebruikt voor de berekening een standaard en landelijk toegepast rekenmodel. Het
rekenmodel laat zien hoe in de gemiddelde situatie de bruto-netto factor tot stand komt. Binnen teams
moet het model op maat worden toegepast omdat leeftijdgebonden uren ook een belangrijke rol spelen in
de beschikbaarheid van het aantal uren.
De leidinggevende is verantwoordelijk voor een correcte toepassing van het model en voor de hieruit
voortvloeiende formatie.
Uitgangspunten Bruto/netto berekening
Bij de berekening van de grootte van teams dient gedacht te worden in het aantal benodigde uren op
jaarbasis. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat elke medewerker daadwerkelijk bijdraagt aan uren voor
de afdeling. Voor deze berekening kan uitgegaan worden van de volgende uitgangspunten:


Het aantal uren waarop arbeid wordt verricht, bedraagt bij een volledig dienstverband 1878 uur
per jaar (gemiddeld 36 uur per week). Daarop wordt in mindering gebracht:



o

De feestdagcompensatie á 8 uur per feestdag.

o

Vakantierecht van 166 uur.

o

LFB van 35 uur.

Bij elke medewerker wordt per jaar een aantal uur aan deskundigheidsbevordering, stafmiddagen
en bijzonder verlof ingeboekt. De exacte hoeveelheid wordt jaarlijks vastgesteld en is onderdeel
van de begroting.



Daarnaast dient gekeken te worden naar de persoonlijke situatie van de medewerker, zoals
bijzondere rechten als overgangsbepalingen van het levensfasebudget. Maar ook compensatie
uren: studie, specifieke taken zoals deelname aan commissies, werkgroepen, medezeggenschap,
rooster maken, achterwacht, telefonisch bereikbaarheid en dergelijke.
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Voorbeeld van een Bruto-netto berekening

Voor een individuele berekening dient volgens bovenstaande dus rekening gehouden te worden met
percentage dienstverband naar rato, vakantierechten en standaard compensatie uren. Daarnaast wordt per
medewerker bepaald of er nog specifieke omstandigheden zijn waardoor extra uren gecompenseerd dienen
te worden. Alle consequenties worden verwerkt in de dienstroosterplanning en binnen de jaarlijks
overeengekomen bruto afdelingsformatie opgevangen.
Zie bijlage 5 voor bruto-nettoberekening.
4.3

Keuzes in Flexibiliteit

Dit is echter nog maar een deel van de berekening omdat het rooster een zekere mate van flexibiliteit
moet hebben en medewerkers alleen ingezet worden als de zorg dit vraagt. Zo zal er bijvoorbeeld in
januari en februari een grotere beschikbaarheid van medewerkers zijn omdat er weinig verlof wordt
opgenomen. De mate van flexibiliteit en verwachting van inzet van het flexbureau hoort in het jaarplan een
plaats te krijgen. Ook verwachtingen van fluctuaties in de zorgvraag moeten meegenomen worden in het
jaarplan.
Met deze informatie dienen de leidinggevenden een jaarplanning te maken voor de afdeling. De
jaarplanning maakt inzichtelijk in welke maanden er sprake is van over- of onderbezetting.
Hiermee kan ingeschat worden welke tijdelijke of structurele maatregelen genomen moeten worden.
Er zijn verschillende keuzes te maken voor een vorm van flexibiliteit. Eén van de mogelijke maatregelen is
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het aantrekken van nieuw vast personeel. Het is dan de vraag welk type contract passend is bij de
benodigde capaciteit en benodigde flexibiliteit. In bijlage 3 staat een overzicht van de mogelijke
contractvormen die binnen Pro Persona gebruikt kunnen worden. Andere mogelijkheden om de beschikbare
capaciteit bij te sturen zijn de inzet van het flexbureau, toepassing van de jaarurensystematiek, inzetten
van overuren, inzetten van vakantiekrachten, min-maxcontracten inzetten, inhuur van een andere afdeling
etc. Het is van belang hierin vroegtijdig een keuze te maken. Hoe eerder in het proces, des te meer
mogelijkheden zijn beschikbaar.
Voorbeeld jaarplan
Jaarplanning V&V 2015
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Begroot V&V cluster

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

dec
6,9

Ingezet V&V cluster

6,15

6,45

6,45

6,45

5,45

6,45

4,90

5,57

5,57

5,57

5,57

5,57

Saldo

0,75

0,45

0,45

0,45

1,45

0,45

2,00

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

5,85 gemiddeld

Team-1
medew erker-1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

medew erker-2

0,66
1,00

0,66
1,00

0,66
1,00

0,66

0,66

medew erker-3

0,66
1,00

medew erker-4

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

Inzet 3,56
Omvang kernteam 108%

uit dienst per 1/7
zw v verlof 1/5 - 1/8

3,56

3,56

3,56

2,56

2,56

1,90

2,57

2,57

2,57

2,57

2,57

108%

108%

108%

78%

78%

58%

78%

78%

78%

78%

78%

3,30 toegew ezen FTE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

indienst per 1/6

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

uitdienst per 1/7

Team-2
medew erker-1

0,70

medew erker-2
medew erker-3

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

medew erker-4

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

2,89

2,89

3,89

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

80%

80%

108%

83%

83%

83%

83%

83%

83%

Inzet

2,59

Omvang kernteam 72%

2,89
80%

2,89
80%

3,6 toegew ezen FTE

De jaarplanning geeft inzicht in de begroting en de daadwerkelijke bezetting per maand. Het is daarmee
tevens een hulpmiddel bij het stellen van vacatures. Zie hieronder een stappenplan vacature-invulling:
Stap

Actie

benodigde informatie

stap 1

Bepaal de benodigde uren aan de hand van het

jaarplanning

jaarplan
stap 2
stap 3

stap 4

Zet dit af tegen de actuele productie, bedbezetting,

productiecijfers, cijfers

loopt het zoals verwacht?

bedbezetting

Wat is de wenselijke productie/bedbezetting gezien

wachtlijsten; vastgelegde

de wachtlijsten die er zijn en afgezet tegen de

productieafspraken; vakantie-

afgesproken productie?

rechten en afspraken

Stel de benodigde uren op grond van stap 2 en 3
eventueel bij
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stap 5

Bepaal de contractvorm door na te gaan hoe groot

huidig personeelsoverzicht

het huidig aandeel contracten voor onbepaalde tijd

voor onbepaalde en bepaalde

is en hoe groot het huidig aandeel contracten voor

tijd

bepaalde tijd?
stap 6

stap 7

Zet de antwoorden vanuit stap 2 en 3 om in een

wat is de vastgestelde

gewenste omvang van de flexibele schil en relateer

flexibele schil van de afdeling?

dat aan de vastgestelde omvang van de flexibele

(flexibele schil is minimaal 5%

schil

en maximaal 20%)

Bepaal aan de hand van de jaarplanning en de

jaarplanning

benodigde flexibiliteit welk deel van de vacature

vastgestelde flexibele schil

voor onbepaalde tijd en welk deel voor bepaalde
tijd kan worden gesteld?
stap 8

stap 9

4.4

Ga na waar op de afdeling een tijdelijke uitbreiding

jaarplanning;

van uren afloopt en waar een tijdelijke uitbreiding

wensen en/of aanvragen van

van uren gewenst is?

medewerkers

stel de vacature

Vakantieplanning

De zorg is een volcontinue bedrijf. Dat wil zeggen dat wanneer er 365 dagen per jaar patiënten aanwezig
zijn, er ook 365 dagen per jaar voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig moet zijn. Dit vraagt om een
goede spreiding van vakanties over het jaar. De vakantieplanning voor Centraal Roosteren en
Zelfroosteren is identiek.
Voor de algemene richtlijnen vakantie wordt verwezen naar de “vakantieregeling van Pro Persona”. De
afwijkende regelingen, niet in strijd met de vakantieregeling, zijn opgenomen in dit roosterprotocol.
Uitgangspunt bij het benoemen van aanvraag data en toekennen data is tweeledig. Ten eerste schept het
tijdig duidelijkheid voor de medewerker. Ten tweede geeft het de leidinggevende de mogelijkheid om zorg
te dragen dat er altijd een optimale bezetting is op de afdeling.
De tijdstippen waarop vakantie wordt opgenomen worden vastgesteld overeenkomstig de wensen van de
medewerker. Als de medewerker zijn wensen schriftelijk kenbaar maakt en de leidinggevende niet binnen
de afgesproken termijn schriftelijk bezwaar maakt kan de medewerker de vakantie boeken. De
leidinggevende kan alleen bezwaar maken op basis van gewichtige redenen.
Data vakantie aanvraag & toekenning:
voor de periode

juni t/m september

oktober t/m januari

februari t/m mei

Aanvragen

voor 15 december

voor 15 maart

voor 15 september

data vakantie definitief

7 januari

7 april

7 oktober
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In de periode juni t/m september is de maximale vakantieperiode 3 weken. Volgens CAO begint en eindigt
deze met een vrij weekend. Met akkoord van de medewerker is hiervan af te wijken.
Een medewerker die een vakantie boekt voordat er toestemming is gegeven door leidinggevende of dat de
toestemmingstermijn nog niet is afgelopen krijgt geen vergoeding bij het niet toekennen van vakantie door
de leidinggevende. Is de vakantie geboekt na definitieve datum en wordt toch de vakantie niet toegekend,
dan dient de leidinggevende in samenspraak met de medewerker tot een adequate oplossing te komen.
De mogelijkheid om een vakantie-aanvraag later in te dienen blijft bestaan. Echter toewijzing gebeurt op
basis van ruimte in het noodzakelijk dienstenpatroon (minimaal de normbezetting dient aanwezig te zijn)
in betreffende periode. Aanvragen worden dan toegewezen in volgorde van aanvraag.
De leidinggevende streeft naar een evenwichtige vakantieverdeling over het voor- en najaar. Hierdoor
wordt het ook mogelijk om een evenwichtige en optimale afdelingsbezetting te realiseren gedurende het
jaar.
4.5

Jaarrooster

Als het jaarplan klopt kan er geroosterd worden. Als tussenstap zullen sommige afdelingen ervoor kiezen
te gaan werken met een jaarrooster. Hierin staan alle reeds geplande activiteiten zoals scholing,
werkoverleggen, thema- of teamdagen. Het doel van een jaarrooster is zover mogelijk van tevoren in te
schatten of er knelpunten zullen ontstaan. Ook zal een jaarrooster stimuleren dat er geen last-minuteactiviteiten in het rooster worden gestopt, wat tot een vermindering van verstoringen en wijzigingen zal
leiden. Het vergt discipline om vast te houden aan een eenmaal vastgesteld jaarrooster, maar het voordeel
is een stabieler rooster.
4.6

Centraal flexbureau

Zodra er knelpunten ontstaan in het jaarrooster kan gebruik worden gemaakt van een centraal flexbureau
(een centraal bureau voor Pro Persona en een bureau voor de Pompekliniek). Van alle locaties en
afdelingen van klinische 24 uurs zorg worden diensten bij een centraal flexbureau aangevraagd en vervuld.
Bij het werven/selecteren van flexmedewerkers wordt er rekening gehouden met de vraag per locatie en
afdeling. Flexmedewerkers moeten inzetbaar zijn op alle locaties en mogen wel voorkeur aangeven. Er
wordt als het mogelijk is rekening gehouden met reisafstand. Het flexbureau adviseert o.a. over roostering
en de invulling bij vacatures. Flexmedewerkers stromen regelmatig door naar interne vacatures.
Verpleegkundigen stromen zoveel als mogelijk in via het flexbureau en krijgen gedurende 2 jaar de
mogelijkheid om via het flexbureau op diverse locaties en afdelingen te werken om vervolgens door te
stromen naar een afdeling door te solliciteren. Het flexbureau zal voor een deel bestaan uit “nieuwe
aanwas” en ervaren verpleegkundigen die naast hun contract op een afdeling een nul uren contract hebben
en zo hun kennis en ervaring kunnen delen en vermeerderen. Verpleegkundigen uit het flexbureau kunnen
deelnemen aan bij/nascholing.

Het flexbureau van Pro Persona is onderdeel van de regionale arbeidspool (RAP) waar buiten Pro Persona
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nog 7 flexbureaus uit de regio bij zijn aangesloten (Pluryn, Pleyade, Siza, Rijnstate, Stichting Thuiszorg
Midden Gelderland (STMG), ZZG Zorggroep en de Sint Maartenskliniek) en bieden flexmedewerkers de
mogelijkheid om ook binnen deze organisatie van zorg en welzijn te kunnen werken, kennis en ervaring op
te doen en te delen.
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5

Centraal Roosteren versus Zelfroosteren

Er worden twee roostersystematieken binnen Pro Persona onderscheiden, Centraal Roosteren binnen een
roosteralliantie en Zelfroosteren door medewerkers van een team. Elke RVE zal een keus moeten maken
wat in hun situatie het beste is.
De keuze is echter geen of-of keuze. Wij gaan er vanuit dat Slimmer Roosteren in ieder geval een keuze
voor Centraal Roosteren betekent (samenwerken in een alliantie, centrale regie en gebruik maken van het
flexbureau) en daar waar mogelijk, aanvullend, voor een deel van het roosterproces (n.l. het verdelen van
diensten) wordt overgegaan op Zelfroosteren.
Zelfroosteren is alleen mogelijk als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. Er moet voldoende te
kiezen zijn, dus het team moet over voldoende uitwisselbare deelnemers beschikken (minimaal zeven á
acht deelnemers bij eenvoudige bezettingseisen). Anders zijn er voor de teamleden te weinig alternatieven
om een keuze te kunnen maken. Wanneer binnen een team van meer dan zeven medewerkers
functiedifferentiatie is doorgevoerd en de verschillende functiegroepen zijn weer kleiner dan zeven
medewerkers dan is Zelfroosteren eveneens geen optie. Er moet eveneens een juiste cultuur en bereidheid
tot samenwerking zijn. Zelfroosteren is ook een kwestie van geven en nemen. In een team wat niet met
elkaar samen wil werken zal Zelfroosteren geen optie zijn. Tot slot werkt Zelfroosteren alleen soepel
wanneer zowel de leidinggevende als het merendeel van de medewerkers daarvoor kiezen.
In de volgende hoofdstukken wordt Centraal Roosteren en Zelfroosteren verder uitgewerkt.
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6

Opstellen van het rooster – Centraal Roosteren

De drie hoofdkenmerken van Centraal Roosteren zijn:
-

Er wordt geroosterd in een groep afdelingen, een alliantie. Hiermee kan een teveel aan
medewerkers van de ene afdeling ingezet worden bij een afdeling met tekorten.

-

Er wordt geroosterd door één professionele Centrale Roosteraar, die optimaal gebruik weet te
maken van de roostersoftware. Er is geen eigen roosteraar in het team.

-

Er wordt voor de formatie van een kernteam gebruik gemaakt van vaste medewerkers, daarnaast
wordt gebruik gemaakt van een flexbureau.

Centraal Roosteren is een efficiënt middel om medewerkers binnen de 24-uurs diensten binnen een
samenvoeging van verschillende roostergroepen (alliantie) in te zetten. Deze centrale wijze van roostering
voegt alle aspecten samen die in de 3-hoek van cliënt - medewerker - organisatie op elkaar afgestemd
moeten worden.
Bij Centraal Roosteren maakt één ervaren roostermaker een basisdienstenpatroon voor alle afdelingen
binnen een roosteralliantie en verwerkt daarin de volgende gegevens:

6.1



het basisdienstenpatroon dat aan de afdeling gekoppeld is;



de instituut brede scholingen en teamscholingen;



kwantitatieve en kwalitatieve afgesproken bezettingseisen;



de teamdagen/middagen per afdeling volgens periodiek patroon;



de individuele roosterwensen van de medewerkers;



verdeling van de inzet van de flexibele schil door flexmedewerkers;



vakantie aanvragen en spreiding binnen de alliantie;



toepassing van de jaarurensystematiek;



toepassing CAO en arbeidstijdenwet;



toepassing van de Pro Persona brede afspraken zoals vastgelegd in dit document.
Roosteralliantie

Een roosteralliantie is een samenvoeging van verschillende roostergroepen/teams binnen dezelfde soort
zorgrange waarbij medewerkers in de verschillende teams ook in staat zijn kort of langdurend
werkzaamheden te verrichtingen binnen een ander alliantieteam, binnen een andere roostergroep met
behoud van de beoogde kwaliteitseisen. De medewerkers zijn gemotiveerd, in staat en bevoegd hun
werkzaamheden ook in een ander team te verrichten. Hiermee wordt een optimale inzet van de personele
middelen gegarandeerd en wordt er automatisch verbinding gemaakt met andere teams en zorgonderdelen
(HPO).
Een roosteralliantie kan vorm gegeven worden binnen een cluster maar kan ook de clustergrenzen
doorbreken. Voor een optimaal gebruik en slagvaardige inzet lijkt het de voorkeur te hebben dat de
allianties wel hun partners kiezen op dezelfde locatie.
Het is echter niet ondenkbaar dat de opname-RCG afdelingen binnen Pro Persona tezamen ook een
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roosteralliantie vormen en tezamen hun specifieke V&V/ST inzet tot hun beschikking hebben.
In de roosteralliantie is per team de productmix en het dienstenpatroon vastgesteld alsmede de omvang
van ieder afzonderlijke kernteam V&V/ST. In de roosteralliantie is er een passende verdeling van
medewerkers met een vast contract, jaarcontracten of andere tijdelijke contracten. Deze verdeling zou
vooral afhankelijk moeten zijn van het werkaanbod. Zijn er veel korte diensten, dan zijn kleinere
contracten passend. Is er een grote onzekerheid in werkaanbod? Dan zullen er meer tijdelijke contracten
moeten worden afgesloten.
6.2

Opbouw van het kernteam.

De toegekende V&V/ST per deelteam wordt berekend op de binnen Pro Persona geldende DB(B)C- en ZZP
normering. Voor DB(B)C’s worden de normen voor 100% omgezet, voor ZZP’s geldt een 98% omzetting.
In de toegewezen middelen voor V&V/ST inzet is ook de ziekte vervanging verdisconteerd. Voor 2015 is
dat 4,7%. In de toekenning van V&V/ST formatie aan de afdelingsteams wordt deze niet meegerekend
maar in reserve gehouden. Het kernteam V&V/ST omvat tussen de 80 en 95% van de toegekende
formatie. Bij geringe verstoringen en een laag ziektecijfer kan men met dit percentage het grootste deel
van de roostering voltooien.
Een kernteam bestaat uit medewerkers met een vast dienstverband aangevuld met medewerkers met een
jaarcontract of andere tijdelijke contracten. Leerlingen behoren ook tot de kernteamleden omdat opleiden
tot de kerntaken behoort. Het kernteam bevat medewerkers die alle taken binnen de afdeling verrichtten,
zoals persoonlijk begeleiderschap, deelname aan afdelingsoverleg. De leden leveren een bijdrage aan
projecten binnen de afdeling zoals drang en dwang, methodiek, leerlingen begeleiding etc.
Het kernteam dient bij verstoringen dus aangevuld te worden met inzet van medewerkers uit het
flexbureau. Als het kernteam kleiner wordt, wordt de inzet van flexmedewerkers meer. Dit zal een
taakverzwaring geven voor de leden van het kernteam. De afdelingstaken moeten worden vorm gegeven
door een kleinere groep vaste krachten. Bovendien zal deze groep frequenter samenwerken met
flexmedewerkers die de basissetting van de afdeling onvoldoende kennen.
Per team wordt nagegaan wat de percentuele verdeling moet zijn tussen het kernteam en het aandeel
vanuit het flexbureau. Hieronder volgt een overzicht hoe de opbouw van het kernteam eruit zou kunnen
zien. De keuze voor het flex-percentage is vooral afhankelijk van de flexibiliteits-behoefte. Hoe meer
fluctuatie in zorgvraag wordt verwacht hoe groter het aantal flexmedewerkers zal moeten zijn om periodes
met overbezetting te voorkomen. Een team dat kiest voor weinig flexmedewerkers, maar toch veel
fluctuaties verwacht, kan dit compenseren door in ruime mate gebruik te maken van de jaarurensystematiek.
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Voorbeeld opbouw Kernteam V&V/ST
100%

Financiële middelen op basis van DB(B)C
en ZZP normen.
Aftrek

5% wordt niet toegerekend aan het V&V deelteam

4% ziekte vervanging

maar wordt over geheveld naar flexinzet om

1% zomervakantie compensatie

verstoringen in de vorm van ziekte en vakantie te
kunnen opvangen.

95%

Zijn de toegewezen financiële middelen

Met 95% is een V&V deelteam goed in staat binnen de

voor de inzet van V&V binnen de 24-

jaarurensystematiek het dienstrooster rond te krijgen.

uurs zorg.

Indien er frequent verstoringen zijn zal men aanspraak
moeten doen op flexinzet.

95-80%

Is maximale omvang van een V&V

Afhankelijk van de omvang van een team en de

kernteam. Het kernteam bestaat uit

zorgzwaarte van de productmix kan een keuze

medewerkers met een vast

gemaakt worden tussen de 80-95%. Een klein team zal

dienstverband en uit medewerkers met

nauwelijks lager kunnen gaan dan 95% daar waar een

tijdelijke contracten.

groter team met meerdere diensten per dagdeel wel
een kern kan hebben lager dan 95%.

80%

Is de minimale omvang van het

Indien het kernteam met medewerkers in een vast

kernteam wat bestaat uit medewerkers

dienstverband onder de 80% komt kunnen de

met een vast dienstverband.

kerntaken van de afdeling onvoldoende gewaarborgd
worden.

6.3

Roostercyclus.

De Centrale Roosteraar (CR) maakt het rooster voor een bepaalde periode en roostert zoveel mogelijk de
medewerkers met een vast dienstverband binnen hun eigen afdeling in. Tekorten en surplus worden
binnen de alliantie verdeeld. Wanneer er dan nog tekorten zijn binnen de afdelingen vult de CR dit aan met
inzet van medewerkers uit de flexibele ring.
Voor een afgesproken datum worden de roosters bij een leidinggevende aangeleverd. De leidinggevenden
controleren of alle variabelen voor die periode zijn ingebracht. De laatste wijzigingen worden dan
aangebracht en het rooster wordt vastgesteld. Het rooster wordt dan voor die komende periode
gepubliceerd.
Wijzigingen in het rooster door bijvoorbeeld uitval wegens ziekte of extra benodigde diensten of
verstoringen op langere termijn, door langdurige uitval of mutaties van medewerkers worden onder de
aandacht gebracht van de CR die binnen het cluster-rooster naar een oplossing zoekt.
Aan het einde van iedere maand wordt het afdelingsrooster binnen OWS onder verantwoording van de
leidinggevende op “verantwoord” gezet door de CR.
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Totstandkoming dienstrooster.
Voor een optimale planning wordt er voor gekozen om een roosterplanning te maken van vier maanden
vooruit. Er kan op deze manier een betere verdeling en spreiding gemaakt worden van de werkuren.
Tevens is er een beter zicht over de volledige vakantieperiode. Omdat de roostering ver van tevoren
bekend is, zullen medewerkers hun privé afspraken meer om het dienstrooster heen maken omdat dit al
vast ligt. Hiermee wordt het aantal wensen van medewerkers minder, omdat de privé planning niet zo ver
van te voren bekend is.
Nadeel van deze keuze is dat de medewerker een groter deel van zijn privé afspraken om het rooster dient
te plannen en de privé afspraken die belangrijk zijn dienen nu vier maanden vooruit gepland te worden.
Naast bovenstaande nadelen heeft de medewerker wel eerder zekerheid over vrije dagen en is er ook
eerder duidelijkheid over vakantiedagen.
Bij het maken van het rooster wordt als uitgangspunt de Jaarurensystematiek (JUS) genomen. Dat
betekent dat de roostermaker binnen de geldende normen (ATW/CAO) de inzet van uren kan verdelen over
het jaar. Concreet betekent dit dat een medewerker in bepaalde periodes minder werkt dan zijn
arbeidscontract en in bepaalde periodes meer werkt dan zijn arbeidscontract. Deze wijze van
roosterplanning zorgt ervoor dat de inzet van medewerkers gelijk loopt met de vraag van de organisatie.
Publicatie schema van het rooster
Periode 1

Periode 2

Periode 3

1 februari - 1 juni

1 juni – 1 oktober

1 oktober – 1 februari

Aanleveren gegevens voor

Aanleveren gegevens voor 1 dec

Aanleveren gegevens voor 15

1 nov.

Vaststelling vakantie aanvragen

juli

voor 15 dec

Vaststelling feestdagen voor 15

Rooster publicatie 1 maart

aug

Rooster publicatie 1 dec

Rooster publicatie 1 aug
6.4

Harde en zachte wensen.

Een “harde wens” is een structurele wens van een medewerker om op een bepaalde doordeweekse dag of
dagdeel structureel niet ingeroosterd te worden. Dit is ongeacht de contractomvang. De “harde wens”
aanvraag mag liggen tussen maandag 7:00 en vrijdag 18:00 uur. De wens wordt maximaal voor één jaar
gehonoreerd en schriftelijk vastgelegd in de gesprekkencyclus. De “harde” wens kan in geval van nood
komen te vervallen. De leidinggevende heeft de finale controle en goedkeuring op alle wensen uit het team
en het organisatiebelang.
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Een “zachte wens” is een niet structurele wens van een medewerker om op een bepaalde doordeweekse
dag of dagdeel niet ingeroosterd te worden. Deze wens moet minimaal voor de aanvraagdatum van een
roosterperiode bij de CR binnen zijn. Met deze wensen wordt rekening gehouden indien het inpasbaar is in
het rooster.
6.5

Ruilen van diensten.

Het ruilen van diensten is toegestaan.
-

alleen na akkoord van de leidinggevende;

-

als de gevolgen van de ruiling voldoen aan de roostercriteria.

6.6

Taak- en verantwoordelijkheden van betrokkenen

Taken medewerker afdeling




Vakantieaanvragen invullen:
o

Voor 15 december aanvraag periode juni t/m september

o

Voor 15 maart aanvraag periode oktober t/m januari

o

Voor 15 september aanvraag periode februari t/m mei

Harde/zachte wensen in aanvraag rooster zetten + eventueel aanvullen met de benodigde diensten.
(eigen rooster maken).



Dagelijks rooster checken op eventuele uitval, afdelingsactiviteiten e.d. en zo nodig actie uitzetten.



Plus en min uren die binnen een dienst gemaakt worden, worden gemeld aan de leidinggevende.



Onderling ruilen mag, mits je dit zelf regelt en dit geen directe consequenties heeft voor de
kwantitatieve en kwalitatieve bezetting. Ruilingen van reeds geplande diensten dienen ter toetsing
gemeld te worden aan de leidinggevende.



Bij het ruilen van diensten dien je de Arbeidstijdenwet in acht te nemen.

Taken Centrale Roosteraar (CR)


Trapsgewijze roostering:
o

Inventarisatie feestdagen/vakantieperiode a.d.h.v. lijstjes of aanvraagrooster

o

Maakt het basis dienstenrooster van alle afdelingen binnen de alliantie.

o

De roostermaker zorgt ervoor dat het rooster voldoet aan de arbeidstijdenwet (ATW) en de
CAO. Dat betekent dat de roostermaker binnen de geldende normen (ATW/CAO) de inzet van
uren kan verdelen over het jaar.

o

Toekennen van “harde” wensen.

o

“Zachte” wensen worden overgenomen in het rooster voor zover dat mogelijk is.

o

Heeft zicht op de tekorten en surplus van de alliantie op bepaalde dagen of periodes.
Verspreid de tekorten en het surplus binnen de roosters, rekening houdend met de jaarurensystematiek.

o

Surplus in een bepaalde periode wat niet te verspreiden is wordt ingezet binnen de alliantie.
Dat betekent dat sporadisch medewerkers van het kernteam op een andere afdeling dienst
doen. De CR maakt hierin een keuze en markeert dit.

o

Roostert de flexschil van de alliantie op ontstane tekorten die onoplosbaar zijn, verdeelt de
inzet onder de flexmedewerkers. De dienstlijsten worden aangeleverd bij de leidinggevenden.



CR draagt zorg voor maandelijkse uren afwerking binnen OWS.
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CR wordt door de leidinggevenden geïnformeerd over mutaties van medewerkers, inkomend en
uitgaand, hieronder valt ook de leerlingen planning.



CR heeft zicht op alle scholingsdagen voor de individuele medewerkers en teams en plant deze in
binnen het jaarrooster en communiceert hierover met de medewerker en leidinggevenden.





Procesafspraken.
o

7 januari definitief periode juni t/m september

o

7 april definitief periode oktober t/m januari

o

7 oktober definitief periode februari t/m mei

Communiceert met medewerkers en de leidinggevenden over hun persoonlijke aanvragen en de
haalbaarheid daarvan binnen het rooster. Besluiten daarover liggen bij de leidinggevenden.



Verstoringen op korte en lange termijn, door langdurige uitval of mutaties, worden onder de aandacht
gebracht van de CR die binnen de alliantie naar een oplossing zoekt.

Verantwoordelijkheden eerste leidinggevende


Controleert het rooster na uitgave CR en ziet toe dat alle benodigde "variabelen" in het rooster zijn
verwerkt.



Keurt de roosters goed en publiceert de roosters aan de medewerkers in samenspraak met de
leidinggevenden van de alliantie. Publicatie voor een periode gebeurt gezamenlijk.



Goedkeuren vakanties.



Geeft CR opdracht om het rooster aan het einde van de maand op verantwoord zetten.



Aanleveren jaarlijks overlegschema, scholing, teamdagen etc. aan de CR



Wekelijks rooster checken op eventuele uitval, afdelingsactiviteiten e.d. (is tevens een gezamenlijke
taak van alle medewerkers!)



Ziektevervanging op korte en lange termijn kan worden overgezet naar de CR.



Inzet flexmedewerkers, afwijkende bezetting goedkeuren of op anticiperen.



Mutaties medewerkers en dienstverbanden doorgeven aan de CR.

Verantwoordelijkheden Directie


Behoud het overzicht over de totale RVE.



Bespreekt frequent de totale roostering met leidinggevenden van de alliantie en CR en doet
voorstellen voor verbeteringen of faciliteert hierin.



Zorgt ervoor dat de V&V formatie binnen de begrote afspraken blijft.



Zorgt voor een tijdige werving van medewerkers met tijdelijke en vaste arbeidsovereenkomsten.



Ontwikkelt stuurgetallen, monitort het beleid en stuurt zo nodig bij.
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7

Opstellen van het rooster – Zelfroosteren

Er worden twee roostersystematieken binnen Pro Persona onderscheiden, Centraal Roosteren binnen een
roosteralliantie en zelfroosteren door medewerkers van een team. Dit hoofdstuk betreft het Zelfroosteren.

Zelfroosteren is één van de onderdelen van het hele roosterproces. Zelfroosteren kan starten als de
bezettingseis in diensten bekend is. Zelfroosteren stopt als het rooster wordt gepubliceerd, circa één
maand voor aanvang van de roosterperiode. Het proces voor en na het zelfroosteren is identiek aan het
Centraal Roosteren.
Het doel van zelfroosteren is om de tevredenheid van de medewerkers te vergroten door een betere werkprivé balans mogelijk te maken (maatwerk) en toch het rooster tijdig rond te krijgen.
Zelfroosteren past ook binnen de visie dat verantwoordelijkheden voor werkzaamheden zo laag mogelijk
binnen de organisatie worden gelegd: de verantwoordelijkheid komt lager, bij de medewerker zelf en de
teamgenoten te liggen. Het is een combinatie van “halen en brengen”. In deze samenwerking krijgt men
meer mogelijkheden en regie voor individueel maatwerk in de werktijden en tegelijkertijd wordt er
verantwoordelijkheid bij medewerkers en het team gelegd om het rooster passend te maken.
Zelfroosteren is een objectieve en transparante wijze van roosteren. Juist ook in de ronde waarin het
moeilijk kan zijn om het rooster rond te krijgen is voor iedereen open en inzichtelijk hoe het proces loopt.
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Dus: waarom kiezen voor Zelfroosteren?


het verbetert de individuele werk-privé balans;



het biedt maatwerk in werktijden;



het verhoogt de betrokkenheid in het team;



het past binnen de visie van Pro Persona om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de
organisatie vorm te geven.

7.1

Hoe werkt Zelfroosteren?

Nadat de bezettingseisen zijn vastgesteld (ronde 0) verloopt Zelfroosteren in drie rondes.
Ronde 0: Bepalen van bezettingseisen
De leidinggevende bepaalt, op basis van het werkaanbod, de (minimale en) maximale kwalitatieve en
kwantitatieve bezettingseisen. Dit kan voor elk uur van de dag, elke week, elke periode of op basis van
bijvoorbeeld wekelijks repeterende patronen worden aangegeven. De bezettingseisen geven aan hoeveel
medewerkers er op elk moment van de dag aanwezig dienen te zijn om het werk op dat moment uit te
voeren.

Ronde 1: Invoeren individuele roostervoorkeuren
In deze ronde gaan medewerkers de contracturen exact
inplannen zoals men dat zelf wenst. Uiteraard binnen de
kaders van de bezettingseisen, de Arbeidstijdenwet en de
CAO.
In deze ronde hoeft men nog geen rekening te houden met
collega’s. Er is geen sprake van ‘wie het eerst komt, wie het
eerst maalt’. Het systeem maakt geen onderscheid tussen de
eerste en laatste ingevoerde roostervoorkeuren.
Ronde 2: Aanpassingen op initiële roosterwensen
Nadat iedereen zijn of haar ideale rooster heeft opgesteld, worden in de zelfroosterapplicatie de wensen
van iedereen op elkaar gelegd en in inzichtelijke plaatjes getoond. Op dit moment kan men zien hoeverre
de gewenste werktijden ook kunnen worden gerealiseerd. Men zal zien dat er nog verschillende momenten
zijn waarop het niet goed gaat, omdat er te veel of te weinig mensen zich hebben ingeschreven bij
bepaalde tijden. Op dit moment gaat het er om het rooster kloppend te krijgen. De teamleden gaan nu in
het computerprogramma aanpassingen maken om het rooster rond te krijgen.
Deze ronde heet de voorlopige roosterronde. Met het team wordt de roosterpuzzel opgelost. Een belangrijk
verschil met de voorgaande ronde is dat teamleden alleen wijzigingen kunnen aanbrengen die het rooster
verbeteren.
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Ronde 3: Definitief maken van het rooster
In principe leidt ronde 2 er toe dat het rooster helemaal rond is. Het zal voorkomen dat men er onderling
niet helemaal uit is gekomen. Indien er na ronde 2 nog overschotten of tekorten in het rooster staan,
maakt de Centrale Roosteraar (CR) het rooster passend. Hiervoor gebruikt de CR een transparante en voor
ieder inzichtelijke prioriteitenlijst, uiteraard binnen de geldende ATW- en CAO-regelgeving
Als prioriteiten gelden:
1. Of er voldoende uren zijn ingeroosterd (de tijdbank is niet hoger of lager dan 10 uur);
2. De puntenlijst.
7.2

De puntenlijst

Bij het stellen van de prioriteiten wordt de

Als voorbeeld, stel:

zogeheten puntenlijst gebruikt. Hoe minder punten

Er zijn 2 vroege en 2 late diensten nodig;

een medewerker heeft, hoe sneller hij of zij aan de

na ronde 1 hebben 3 medewerkers aangegeven dat

beurt is om door de CR te worden verschoven in

zij een vroege dienst willen werken en heeft 1

ronde 3. Hoeveel punten iemand heeft, staat voor

medewerker aangegeven een late dienst te willen

iedereen inzichtelijk vermeld in de zelfrooster-

werken. De vroege dienst is dus populair en de late

applicatie. Dat is dus open, transparant en
objectief. Medewerkers hebben zelf invloed op de
positie op de lijst, door te plannen en te

dienst niet.
Door de late dienst te gaan werken verdien je
punten. Zowel de persoon die zich voor deze dienst

verschuiven naar tekorten in het rooster. Het

in ronde 1 had opgegeven, als de persoon die zich in

uitgangspunt is samenwerking: lusten en lasten

ronde twee hier naar toe verplaatst, verdient

worden binnen een team eerlijk verdeeld.

punten.

Er wordt vaak veel nadruk gelegd op de punten, maar dat is onterecht. Hoe beter het team het samen
oplost, hoe minder de CR voor het team beslist! De puntentelling is dan niet nodig.
7.3

Deadlines voor iedere roostermaand

Iedere ronde heeft zijn eigen deadline. Deze vallen altijd op de dezelfde dag van de maand, bijvoorbeeld:
Ronde 1:

afgesloten op de 10de, anderhalve maand voor roostermaand

Ronde 2:

afgesloten op de 25ste, anderhalve maand voor roostermaand

Ronde 3:

op de 1ste, een maand van tevoren is het rooster definitief

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst
Pag. 27

Na ronde 3: Mutatieperiode
Nadat het rooster definitief is gemaakt kunnen er nog verschillende relevante redenen zijn om het rooster
aan te passen. Mensen worden ziek, er wordt een vrije dag aangevraagd, er komt toch een extra activiteit
tussendoor. Alle mutaties na ronde drie vallen strikt genomen niet meer onder het Zelfroosteren, maar
verlopen identiek aan het centrale roosteren. Alle mutaties lopen via de leidinggevende of de CR. Idealiter
zal het teamlid een ruiling of andere oplossing aandragen.
7.4

Aanvullende afspraken

Bijzondere diensten, training, opleidingsdagen, BHV
Het kan voorkomen dat er bijzondere diensten gepland moeten worden, denk aan opleidingsdagen, etc.
Deze diensten staan idealiter twee maanden voor de roosterperiode in het rooster. Zodoende kan er met
deze dagen rekening worden gehouden bij het Zelfroosteren. Het is aan te raden vroegtijdig een
jaarrooster op te stellen voor dergelijke activiteiten. De inplanning van voldoende BHV-ers is een punt van
aandacht. Bij een ruime aanwezigheid van BHV-ers volstaat in de regel een check achteraf als het rooster
vrijwel gereed is. Is er een krapte aan BHV-ers (of zelfs helemaal geen mogelijkheid om te schuiven), dan
dienen deze medewerkers voor de eerste ronde al ingeroosterd te staan.
Structurele wens (harde wens)
Alle medewerkers hebben recht op één structurele wens. Deze “harde” wens staat voor het gehele jaar in
de rooster. De “harde” wens wordt door de leidinggevenden in november/december geïnventariseerd en
doorgestuurd naar de CR. De CR verzorgt de invoer van de “harde” wensen in het rooster. De “harde”
wens wordt zo veel mogelijk gehonoreerd, maar kan in geval van nood vervallen.
Flexmedewerkers en flexbureau
De flexmedewerkers komen in ronde 1 en ronde 2 niet voor. Dan maakt het team het rooster.
In ronde 3 is de CR aan zet, die maakt het rooster af en het rooster is dan gesloten voor de medewerkers.
Als de CR verdere gaten moet opvullen in het rooster en het eigen team geen uren meer beschikbaar
heeft, zal de CR flexmedewerkers inzetten. De CR zet deze medewerkers in het systeem.
Bij langdurige structurele inzet van een flexmedewerker kan afgesproken worden dat de flexmedewerker
ook in ronde 1 en 2 met het team mee doet.
Zomervakantieperiode
De zomervakantieperiode en de verdeling van kerst en oud- en nieuw, wordt apart van het Zelfroosteren
geregeld. De CR zorgt voor de invoer van vakanties in de roosters.
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Urenbank
Om flexibiliteit te bieden is er de mogelijkheid om 10 uur te “plussen” en 10 uur te “minnen”. Dat wil
zeggen dat medewerkers bijvoorbeeld 10 uur meer kunnen werken dan de contracturen. De volgende
maand kan dat gecompenseerd worden door weer iets minder te werken. Medewerkers kunnen niet iedere
maand 10 uur “plussen” of “minnen”. In totaal, over alle maanden heen kan een medewerker nooit meer
dan 10 uur in de plus of in de min staan.
De CR controleert dit saldo bij het afmaken van het rooster in ronde 3.
Per afdeling is het mogelijk andere afspraken te maken over de grootte van de urenbank. Door de
jaarurensystematiek is het mogelijk een groter aantal uren te “plussen” of te “minnen” in een bepaalde
periode.
7.5

Wanneer kan een afdeling starten met Zelfroosteren?

Zelfroosteren in deze vorm is goed te combineren met een groot aantal uitgangspunten die ook van
toepassing zijn voor Centraal Roosteren. Denk hierbij aan:


Er wordt voor de formatie van een kernteam gebruik gemaakt van vaste medewerkers, daarnaast
wordt gebruik gemaakt van een flexbureau.



Er is geen eigen roosteraar in het team. Het team roostert, maar in fase 3 wordt het rooster
afgemaakt door een CR, die optimaal gebruik weet te maken van de roostersoftware en het
flexbureau kan inschakelen voor eventuele gaten in het rooster.



Er wordt geroosterd in een groep afdelingen, een alliantie. Hiermee kan, in fase 3 of later, een
teveel aan medewerkers van de ene afdeling ingezet worden bij een afdeling met tekorten.

Zelfroosteren gaat dus hand in hand met andere voorwaarden voor Centraal Roosteren. Het belangrijkste
verschil is dat niet de CR het rooster maakt, maar het team gezamenlijk. In zowel de voorbereiding, als
het oplossen van de laatste problemen, speelt de CR weer een rol.
Een van de voorwaarden voor Zelfroosteren is daarom dat er per roosteralliantie twee Centrale Roosteraars
moeten zijn. Zij maken het rooster in de derde ronde definitief en vervangen elkaar, zodat er gedurende
de hele week een roosteraar beschikbaar is. Dit geldt overigens ook voor het Centraal Roosteren.
De rol van de CR en de leidinggevende, zijn echter fundamenteel anders bij Zelfroosteren. Bij knelpunten
in de eerste of tweede fase moet de leidinggevende/roosteraar niet ingrijpen, maar het team de
verantwoordelijkheden laten zien. De leidinggevende/roosteraar heeft vooral een rol in het lopend krijgen
en houden van het proces.
Daarbij hoort, naast een goede introductie, een regelmatige evaluatie van het proces van Zelfroosteren en
de effecten.
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8

Check & act op zorgzwaarte, budget en jaarplan

De planning zal zelden precies uitgevoerd worden. Er zijn altijd last-minute wijzigingen en aanpassingen.
Dat is ook de bedoeling. Er moet flexibel bijgestuurd worden als de zorgvraag verandert. Daarbij is het
de vraag of er voldoende inzicht is in hoe goed de planning is geweest en of er verder bijgestuurd moet
worden.
Met een zogenaamd huishoudboekje kan de verhouding tussen de inkomsten vanuit de bedbezetting en
de daadwerkelijke ingezette formatie afgezet tegen de begroting, inzichtelijk worden gemaakt. Dit inzicht
levert voor de leidinggevende een instrument op om te kunnen sturen op inzet van de formatie, er kan
beargumenteerd worden geplust of afgeschaald.
Onderstaand een voorbeeld van een dergelijk “Huishoudboekje”.

Week 1

Totaal Cliënten geeft recht op x aantal fte verpleegkundige
C-bedden
ma
di
wo
do
vr
za
9
9
9
9
9
9
D-bedden
ma
di
wo
do
vr
za
5
5
5
5
5
5
E-bedden
ma
di
wo
do
vr
za
2
2
2
2
2
2
Totaal aanwezige patiënten per nacht
16
16
16
16
16
16

Verpleegkundige uren per dag
ma
di
wo
50
60
50

do
50

vr
60

Productie bedbezetting per week (112=100%)

za
29

Aanwezige cliënten
Totaal per week:

Aantal benodigde fte
Totaal fte per week:

zo
9

63

4,4999955

zo
5

35

3,5

zo
2

14

1,9999994

112

9,9999949

332

9,222222222

Algemene gegevens
zorgzwaarte

A (zzp 1,2,3)
B (zzp 1,2,3)
C (zzp 4)
D (zzp 5)
E (zzp 5)
F (zzp7)
G (zzp 7)

geeft recht op fte per week

0,3
0,3
0,5
0,7
1
1,3
1,7

fte per dag

0,04285714
0,04285714
0,07142857
0,1
0,14285714
0,18571429
0,24285714

16

zo
33

100,00%
Inkomsten -/- uitgaven in fte
Inkomsten -/- uitgaven in uren

Inkomsten

Uitgaven

0,777772678
27,9998164

Door iedere week het huishoudboekje in te vullen met de zorgzwaartes ontstaat een goed beeld van de
inkomsten en de benodigde formatie.
Dit huishoudboekje is te vinden in bijlage 6 en het instrument op intranet (HR).
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9

Veranderen van roostersystematiek

Veranderen van roostersystematiek is een ingrijpende verandering. De onzekerheid van en impact op
medewerkers kan groot zijn. Zeker in het begin zullen fouten en foutjes in de roosters ontstaan, waardoor
de neiging om terug te grijpen naar het oude systeem groot is. Inmiddels is men dan vergeten wat er mis
ging bij de oude manier van roosteren.
Er is dus alle reden om vrij zwaar in te zetten op verandermanagement. Binnen Pro Persona wordt gebruik
gemaakt van het gedachtegoed van Kotter. Daar willen we bij aansluiten.

Uit handboek zelfsturing thuiszorg
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Essentieel is dat een aantal medewerkers een voortrekkersrol op zich willen nemen. De pilots binnen Pro
Persona hebben laten zien dat één of meerdere vasthoudende types noodzakelijk zijn om veranderingen
door te voeren.
Om de urgentie helder te krijgen is het uitvoeren van de ZORGSCAN een goede eerste stap. De
ZORGSCAN kan de discussie op gang brengen en inzicht verwerven waar de beschikbaarheid van
medewerkers niet past bij de zorgvraag. Als het team het uitgangspunt onderschrijft dat men er vooral is
om aan de zorgvraag te voldoen (en welk team is het daar niet mee eens?) dan is een belangrijke stap
gezet.
Specifiek voor roostertrajecten is het spanningsveld tussen de (centrale) roosteraars en de leidinggevenden. Leidinggevenden moeten een belangrijk instrument, de planning/het rooster, uit handen durven
geven. Dat is lastig voor leidinggevenden; er is minder ruimte om medewerkers “eens iets te geven” en
belangen van andere afdelingen gaan wel eens voor.
Er is ook veel te winnen. Een groot deel van de dagelijkse “roosterellende” wordt door een ander
uitgevoerd. Er is meer ruimte voor strategisch plannen en organiseren van personele inzet.
De voordelen van Slimmer Roosteren zijn ook voor de medewerkers niet direct zichtbaar. De inefficiëntie
van vroeger voelde men waarschijnlijk niet en de toegenomen flexibiliteit en verantwoordelijkheid van
Slimmer Roosteren voelt men wel.
Dit alles leidt ertoe dat het absoluut noodzakelijk is leidinggevenden die afdelingsoverstijgend kunnen en
willen opereren, een plek te geven in het veranderteam. Daarnaast is het essentieel dat er vakkundige
roosteraars aanwezig zijn die perfect kunnen roosteren; nauwkeurig en exact. En die ook om kunnen gaan
met de dagelijkse kritiek en miscommunicatie, die een roosterproces, met weinig bewegingsruimte en
strakke kaders, met zich meebrengt.
Een heldere visie en stappenplan zoals in dit overdrachtsdocument is beschreven, is door verschillende
teams binnen Pro Persona voortvarend opgepakt met succesvolle resultaten.
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Stappenplan binnen RVE bij het invoeren van Slimmer Roosteren
Voorbereiding

Wat

Wie

Voorwaarden

Bespreek dit document in het
Managementoverleg (MO) van
de RVE om samen na te gaan
waarom het invoeren van
Slimmer Roosteren voor de
RVE van belang is
Verzamel een leidend/project
team dat invloed uit kan
oefenen en de verandering
onderschrijft
Stel een projectleider aan

directeur RVE

urgentiebesef in MO

Ga in overleg met de
afdelingen en kom tot
roosterallianties
Bepaal de opbouw van het
kernteam en de omvang van
de flexibele schil
Kies per roosteralliantie twee
Centrale Roosteraars
Bepaal of de Centrale
Roosteraars ook de ambulante
roosters onder hun hoede
nemen
Beoordeel met de roosteraars
en medewerkers of
Zelfroosteren een optie is
Maak een communicatieplan
en gebruik daarin de
resultaten van de
ZORGSCANS
Maak een inspirerend
eindplaatje (gebruik het
overdrachtsdocument) waarin
de keuze voor centraal en/of
Zelfroosteren is opgenomen
Communiceer met de
medewerker en blijf
voortdurend communiceren
Voer de nieuwe diensten en
dienstcoderingen in

projectleider

Wanneer gereed

directeur

directeur

directie met
afdelingsleiding

tijd om het project uit
te voeren

zicht op de fluctuaties
per afdeling

projectleider met
afdelingsleiding
directeur met
afdelingsleiding
projectleider met
afdelingsleiding
leidende coalitie

leidende coalitie

afdelingsleiding
Centrale
Roosteraars

template voor de
diensten is ontwikkeld
met de specialist OWS
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Uitvoeren

Wat

Wie

Voorwaarden

Vul met medewerkers de
ZORGSCAN in en gebruik dat
om het gevoel van urgentie te
creëren

Afdelingsleiding

vraag een externe om
met de medewerkers
de ZORGSCAN in te
vullen;
maak een aarplanning;
ga uit van de vastgestelde bruto-netto
berekening

Bepaal in overleg met
medewerkers een dienstenpatroon voor de afdeling
School de Centrale
Roosteraars
Maak roosterafspraken
Maak afspraken met
medewerkers over roosterwensen en de invulling van de
jaarurensystematiek en leg dit
vast
Voer een nulmeting onder het
personeel uit
Voer het centraal en/of het
Zelfroosteren in

afdelingsleiding

Geef voorlichting
Evalueer en stel bij en voer
opnieuw een meting uit
Blijf communiceren en vier
successen
Houd het tempo hoog
Pas de afgesproken regels
over roosteren en vakantieplanning toe
Werk met een jaarplanning

specialist OWS
afdelingsleiding
afdelingsleiding

projectleider
afdelingsleiding
met Centrale
Roosteraars
afdelingsleiding
met Centrale
Roosteraars
afdelingsleiding
met Centrale
Roosteraars en
projectleider
afdelingsleiding
en leidende
coalitie
leidende coalitie
en
afdelingsleiding
afdelingsleiding
met Centrale
Roosteraars
directie en
afdelingsleiding

Verankeren

Wat

Wie

Evalueer regelmatig de
nieuwe werkwijze en stel zo
nodig bij
Gebruik het “huishoudboekje”
om inzicht te verwerven
Werk samen met het
flexbureau

leidende coalitie

Voorwaarden

Wanneer gereed?

afdelingsleiding
afdelingsleiding
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Bijlage 1:

Definities & Begrippen

Basisdienstenpatroon = een rooster met minimale bezettingseisen voor kwaliteit en kwantiteit van een
kernteam, uitgangspunt is 90% vast en 10% flexibele schil.
Bruto netto berekening = het terugrekenen van bruto uren naar netto uren beschikbaarheid voor zorg.
Capaciteitsplan/jaarplanning = De beschrijving van de verwachte uren werk met de beschikbare personele
capaciteit. In het capaciteitsplan staat de beschikbaarheid van het vaste team per maand en (indien nodig)
de aanvullende capaciteit uit het flexbureau of andere bronnen. Alle maanden bij elkaar geven inzicht in de
jaarplanning.
Centraal Roosteren = het binnen een roosteralliantie gebruik maken van één of enkele roosteraars.
Flexbureau = organisatie van waaruit flexibele medewerkers worden ingezet.
Flexibiliteit = wendbaarheid van medewerkers waarmee Pro Persona zich kan aanpassen aan fluctuaties in
de vraag naar medewerkers.
Flexibele schil = wendbare formatie op basis van: 4% flexmedewerkers (urencontracten) + 1% inzet voor
de zomerperiode + het jaarlijks vast te stellen ziektepercentage.
“Harde” wens medewerker = het aangeven van een structurele wens om op een vaste dag of dagdeel in de
week vrij te zijn.
Jaarurensystematiek = wijze van berekenen van het aantal jaarlijks te werken uren (bijlage 2).
Kernteam = kleinste roostereenheid waarbinnen een vast team met een vast dienstverband werkzaam is
zonder hieraan rechten te kunnen ontlenen.
Leidinggevende = functionaris die verantwoordelijk is voor een kwalitatief en kwantitatief verantwoorde
formatie voor het kernteam en de flexibele schil op basis van de jaarlijkse begroting.
OWS (ORTEC Workforce Scheduling)= een systeem voor planning en tijdregistratie incl. zelfroostermodule.
Roosteralliantie = combinatie van clusters en teams met een vergelijkbare zorg voor verpleging en
verzorging en die samen de flexibele schil vullen.
Roosteralliantie = logisch geheel van clusters die samen gebruik maken van één of enkele roosteraars om
samen te komen tot een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van hun gezamenlijke personeel.
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Roosteraar of roostermaker = functionaris die verantwoordelijk is voor een kwalitatief en kwantitatief
verantwoord dienstrooster in een roosteralliantie op basis van een vastgesteld basisdienstenpatroon.
Roostercodes = voor Pro Persona vastgestelde dienstcodes waarmee roosteraars de dienstroosters
kunnen samenstellen
RVE = Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
Slimmer Roosteren = de belangen van de cliënt, de medewerker en de organisatie meer met elkaar
in evenwicht brengen.
Voorwaarts roterend plannen: de arbeidstijdenwet schrijft voor dat er voldoende rust is tussen twee
diensten. Daarvoor is het voorwaarts roterend plannen een belangrijk principe. Dit betekent bijvoorbeeld
dat je met een vroege dienst begint, daarna naar de late dienst overgaat, eventueel opgevolgd door een
nachtdienst (bijlage 1).
Zelf Roosteren = medewerkers kunnen, binnen door de organisatie gestelde kaders, zelf invulling geven
aan hun rooster waardoor een betere afstemming tussen werk en privé mogelijk is.
“Zachte” wens medewerker = het aangeven van een voorkeur voor een vaste vrije dag of dagdeel in de
week, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
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Bijlage 2:

Regelgeving ATW/CAO GGZ
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Bijlage 3: Mogelijkheden in flexibele (tijdelijke) arbeidscontracten
Inleiding
Binnen Pro Persona wordt veel gebruik gemaakt van flexibele arbeid. Onder flexibele arbeid wordt in deze
notitie verstaan de bij de organisatie ingezette arbeidskrachten zonder vaste aanstelling, de flexibele schil.
Tot de flexibele schil behoren naast de flexmedewerkers (uitzendkrachten, oproep- en invalkrachten) ook
degenen die een tijdelijke aanstelling, met of zonder uitzicht op vast werk, hebben. Tevens worden
freelancers ofwel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ook tot de flexibele schil gerekend.
Voor Pro Persona hebben flexibele overeenkomsten een aantal functies. De flexibele schil vangt
vraagschommelingen op en geeft Pro Persona de mogelijkheid sneller te anticiperen op veranderende
(markt)omstandigheden. Het komt de wendbaarheid van de organisatie ten goede.
Andere functies zijn het opvangen van tijdelijke afwezigheid van vast personeel; het screenen van
personeel op hun geschiktheid gedurende een langere periode; het inhuren van personeel voor tijdelijke
projecten en het reduceren van personeelskosten. Flexibele arbeidsrelaties stimuleren ook een bredere
inzetbaarheid van medewerkers, zij zijn immers op meerdere plekken binnen de organisatie van nut.
Voor medewerkers die bewust kiezen voor een flexibele arbeidsovereenkomst is een dergelijke vorm
aantrekkelijk omdat het werk afgestemd kan worden op persoonlijke omstandigheden, competenties,
wensen en ambities. Medewerkers kunnen zelf bepalen hoe vaak, hoe lang, waar en wanneer zij willen
werken.
In deze notitie beschrijven we welke vormen van flexibele overeenkomsten we binnen Pro Persona
hanteren.
1. Overeenkomst voor bepaalde tijd
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt aan het einde van de overeengekomen periode. Indien
het contract voor langer dan 6 maanden overeengekomen is wordt minimaal 1 maand voor de einddatum
schriftelijk bevestigd of de arbeidsovereenkomst voortgezet wordt en zo ja onder welke omstandigheden of
wordt beëindigd.
De duur van de overeenkomst kan gekoppeld zijn aan het verstrijken van een bepaalde kalenderperiode.
Er geldt geen minimum- of maximumtermijn, het kan een willekeurige periode zijn (dagen, weken,
maanden, jaren). De duur van een arbeidsovereenkomst kan ook worden gekoppeld aan het verrichten
van bepaalde werkzaamheden.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ook worden aangegaan voor de duur van de afwezigheid
van bijvoorbeeld een zieke medewerker. Het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet
objectief bepaalbaar zijn.
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Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient de reden of de tijdsduur opgenomen te worden. Op
een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is de ketenregeling, artikel 7:668a BW, van
toepassing. Per 1 juli 2015 is bepaald dat in een periode van 2 jaar maximaal 3 tijdelijke contracten
afgesloten kunnen worden met tussenpozen korter dan 6 maanden.
2. Oproepovereenkomst; Nul-urenovereenkomst; arbeidsovereenkomst met uitgestelde
prestatieplicht.
Oproepkrachten worden alleen ingezet als er werk is en alleen betaald als er daadwerkelijk gewerkt wordt.
Partijen komen bij aanvang van de arbeidsovereenkomst niets overeen ten aanzien van de arbeidstijden.
De volgende bepaling zijn van toepassing op een oproepovereenkomst:
Op een persoon die incidenteel op afroep werkzaamheden verricht is de CAO GGZ niet van toepassing, zie
CAO GGZ H1 A, artikel 2. In H3 B, artikel 3 zijn bepalingen geformuleerd die gelden voor het inschakelen
van personen die incidenteel werkzaamheden op afroep verrichten in de instelling.
De werkgever is verplicht de werknemer op te roepen als er werk is waarvoor de oproepkracht zou worden
ingeschakeld.
Indien de werkgever voor bepaalde werkzaamheden verschillende oproepkrachten in dienst heeft, moet hij
het werk over deze mensen zo redelijk mogelijk verdelen.
Bij deze overeenkomst kan schriftelijk worden afgesproken dat de werkgever alleen loon betaalt voor de
uren die de oproepkracht werkt. Deze afspraak is alleen geldig in de eerste 6 maanden van de
arbeidsrelatie. Deze regeling kan voor de oproepkracht tot gevolg hebben, dat hij na zes maanden ook
aanspraak heeft op loon over niet-gewerkte uren, indien hij kan aantonen dat er een regelmatig en vast
arbeidspatroon bestond. Door de feitelijke gang van zaken kan een oproepovereenkomst zo zijn nulurenkarakter verliezen en het bestaan van een gewone arbeidsovereenkomst worden aangenomen.
De oproepkracht heeft recht op een minimumloonaanspraak van drie uren per oproep (conform burgerlijk
wetboek), ongeacht of er daadwerkelijk drie uren is gewerkt. Deze bepaling geldt alleen als de
overeengekomen omvang van de te verrichten oproeparbeid minder bedraagt dan vijftien uren per week
en er geen zekerheid bestaat over de tijdstippen waarop zal worden gewerkt, dan wel de omvang van de
oproeparbeid niet of niet eenduidig (voor meer dan één uitleg vatbaar) is afgesproken. Het recht op het
garantieloon bestaat niet als er wel zekerheid is over de arbeidsomvang en de werktijden.
Nb. T.z.t. tekst aanpassen naar 1-uurs contract op geleide van de wetswijziging Werk en Zekerheid.
4. Min-maxcontract
De arbeidsovereenkomst bevat een min-max clausule. Hierbij is een minimum aantal te werken uren in
een zekere periode gegarandeerd. Wanneer er extra werkaanbod is boven dat aantal uren kan hij ook
worden opgeroepen, maar tot een bepaald maximum. Dat maximum aantal uren is tevens in de
overeenkomst vermeld. De werknemer moet zich tot dat maximum aantal uren beschikbaar houden. In feit
is het min-max contract een deeltijdarbeidsovereenkomst (wel of niet voor bepaalde tijd) met een
oproepclausule.
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Ook bij een min-max contract kan een beroep worden gedaan op het rechtsvermoeden ten aanzien van de
omvang van de arbeid. Wanneer een oproepkracht op basis van een min-max contract met vaste
regelmaat op uren boven het minimale aantal garantie-uren werkt, kan hij met een beroep op dit
rechtsvermoeden stellen dat dit minimumaantal uren kennelijk in de praktijk omhoog is gegaan.
Min-maxcontract voor onbepaalde tijd
Flexibiliteit met zekerheid. In deze variant gaat de medewerker een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd met de werkgever aan voor een minimum percentage variërend van 44,44% tot 66,67%. Afhankelijk
van de omstandigheden binnen het organisatieonderdeel wordt dit basiscontract voor bepaalde tijd
opgehoogd. Deze uren kunnen ook op andere afdelingen ingezet worden (bv. binnen een roosteralliantie).
De tijdelijke ophoging wordt per brief bevestigd en met reden omkleed en valt binnen het afgesproken
maximum. De tijdelijke uitbreiding loopt van rechtswege af. Omdat de tijdelijk uitbreiding met reden
omkleed is kan de medewerker geen beroep doen op het rechtsvermoeden ten aanzien van de omvang van
de arbeid. Een tijdelijk uitbreiding op het minimum kan onbeperkt en met reden omkleed worden
aangegaan.
Met genoemde constructie beogen we een betere arbeidsmarktpositie te creëren maar verliezen daarbij als
organisatie de noodzakelijke flexibiliteit niet. We worden minder geconfronteerd met telkens vertrekkende
knowhow en kunnen hierdoor de continuïteit in de zorg verbeteren.
5. Vakantiewerkovereenkomst
Met vakantiewerkers worden bedoeld scholieren, studenten en andere studerenden die in de
vakantieperiode tijdelijk werk verrichten. De CAO GGZ sluit personen die incidenteel gedurende de
schoolvakanties werkzaam zijn voor een periode van maximaal zes weken achtereen uit van de werking
van de CAO (zie CAO GGZ H1A, artikel 2). Betaling geschiedt conform het wettelijk minimumloon.
6. Overeenkomst van opdracht ofwel freelance overeenkomst
De overeenkomst tot het verrichten van opdracht is geen arbeidsovereenkomst. Het arbeidsovereenkomstenrecht is dus niet van toepassing. Bij de overeenkomst tot het verrichten van opdracht gaat het bij
de opdracht om het verrichten van ”diensten” buiten dienstbetrekking. Een freelancer of zzp-er kan worden
omschreven als iemand die voor wisselende opdrachtgevers min of meer incidentele arbeid verricht. De
freelancer is niet bij een vaste werkgever werkzaam, maar neemt verschillende opdrachten tegen een
vooraf bepaalde beloning aan.

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst
Pag. 41

7. Uitzendovereenkomst
De uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het
kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf door de werkgever, ter beschikking wordt gesteld aan
een derde, om naar aanleiding van een opdracht die de derde aan de werkgever heeft verstrekt, arbeid te
verrichten onder toezicht en leiding van de derde. Er is sprake van een uitzendovereenkomst als een
werkgever bedrijfsmatig zijn werknemers uitleent.
Redenen om uitzendkrachten in te schakelen:


opvullen van tijdelijk opengevallen arbeidsplaatsen, bijvoorbeeld als werknemers afwezig zijn
vanwege ziekte of verlof;



voor het opvangen van bijzondere werkzaamheden, zoals piek- en seizoenarbeid;



voor het tijdelijk vervullen van een vaste arbeidsplaats als een vacature niet (of niet tijdig) is
vervuld.

Let op: de ketenregeling is ook van toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een
werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid geacht worden elkaars
opvolger te zijn.
8. Inleen overeenkomst bij detachering
Een inleencontract wordt gesloten tussen een werkgever en een detacheringsbedrijf. De werkgever leent
de werknemer in, vandaar de naam inleencontract. Een inleencontract is gebaseerd op een overeenkomst
van opdracht. De werkgever geeft het detacheringsbedrijf opdracht om een werknemer voor hem te
selecteren en in zijn bedrijf te plaatsen.
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Bijlage 4: Dienstcodes 2015 Pro Persona, letter-cijfercombinaties
Dagdiensten, inclusief 30/45 minuten pauze
Pauze

30 minuten

begintijd

eindtijd

duur

30 minuten

07.00

13.30

6 uur

ba60c

14.00

6,5 uur

ba62c

14.30

7 uur

ba70c

Pauze

30 minuten

Avonddiensten, inclusief 30/45 minuten pauze

begintijd

eindtijd

duur

30 minuten

15.00

21.30

6 uur

ja60c

22.00

6,5 uur

ja62c

22.30

7 uur

ja70c

Wijzigingen
De eerste letter: de begintijd
b

7.00

j

15.00

De tweede letter: kwartieren in de begintijd
ba

7.00

ja

15.00

Het eerste cijfer: de duur van de dienst
ba6

6 uur

7.00

13.30

ja6

6 uur

15.00

21.30

het tweede cijfer: kwartieren duur van de dienst
ba62

6,5 uur

7.00

13.30

ja70

7uur

15.00

22.30

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst
Pag. 43

De derde letter: de dienst een pauze dienst
c

30 minuten

Tijdpad
Datum /periode

Activiteit

Afronding

Tweede kwartaal 2015

besluitvorming

01-07-2015

juli 2015

Inrichting, informatie en

01-08-2015

scholing
juli 2015

voorbereiding roostering op 1-

01-09-2015

1-2016
1 januari 2016

invoering dienstpatronen en

31-12-2015

dienstcoderingen
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Bijlage 5: Bruto –netto berekening
Bruto-Netto formulier

Budget 2015

Afdeling / unit:

Periode / jaar:

Formatie begroot
Teamleider
EVV/Senior verpl
Verpleegkundigen
Verpleegkundig specialist
Leerlingen
Vacatures
Verpleegkundigen in pool
Totaal

fte 2014

fte 2015 verschil

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Benodigde bezetting
Diensten Weekdag Diensten Weekenddag
Nachtdiensten
0
0
Vroege diensten
0
0
Late diensten
0
0
Coördinatieuren per week
0
Totaal gemiddeld per dag
0
0
Formatie in te zetten
Teamleider
EVV/Senior verpl
Verpleegkundigen
Verpleegkundig specialist
Leerlingen
Vacatures
Verpleegkundigen in pool

2015

Aantal fte 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal:
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

basis gegevens voor dit jaar 2013
1.878 te werken uren (CAO)
7 feestdagen
1.822 te werken per jaar

Benodigd per jaar

Uren
1.822,00
1.822,00
1.822,00
1.822,00
1.822,00
1.822,00
1.822,00

0
0
0
0
0
0
0

Totaal bruto uren

0

Niet inzetbare uren
Inwerken
Studie medewerkers %
Vrije ruimte leerlingen
Cursusdagen leerlingen
Betaald verlof

Aantal dagen
1,00
Aant.ll
Aant.ll

0,00
0,00
0,00
0,00

Uren
Uitkomst
8,00
0
8,00
0
10
7,20
0
35
7,20
0
7,20
0
Totaal uren niet inzetbaar
0

Netto uren subtotaal

Ziektevervanging

Teamleider
EVV/Senior verpl
Verpleegkundigen
Verpleegkundig specialist
Leerlingen
Vacatures
LFB
Standaardregel
Cat A1
Cat A2
Cat A3
Cat A4
Cat A5
extra vakantie-uren Cat A6
Cat B1
Cat C1

minus
0

Percentage
Uitkomst
3,00 % verzuim toegestaan
0
2,00 % vervanging via pool / zelf oplossen

Netto uren minus ziekte

Vakantie

0

Uitkomst

minus
minus
0

Aantal fte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Uren

sparen Uitkomst
166,00
166,00
166,00
166,00
166,00
166,00
35,00
150,00
135,00
120,00
100,00
80,00
35,00
165,00
180,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totaal vakantie-uren

Toelichting LFB
Standaardregeling, jaarlijks 35 uur
Overgangsregeling
Cat. A
1 31-12-2009 54jr, vanaf eerste vd maand bij 55jr -150 uur
2 31-12-2009 53jr, vanaf eerste vd maand bij 55jr-135 uur
3 31-12-2009 52jr, vanaf eerste vd maand bij 55jr-120 uur
4 31-12-2009 51jr, vanaf eerste vd maand bij 55jr-100 uur
5 31-12-2009 50jr, vanaf eerste vd maand bij 55jr-80 uur
6 31-12-2009 50jr, <55jr-35 uur
Cat. B
1 31-12-2009 >55jr, <60jr-165 uur
Cat. C
1 31-12-2009 >60jr 180 uur

0

minus

Netto beschikbaar

0

Benodigd aantal uren (berekend onder het tweede kopje)

0

Overschot is pool / uitzend 0,00 FTE
Structureel niet inzetbaar ivm ziekte t/m april

Overschot / tekort

OVER

0 uur

0 is overschot aan FTE per jaar.

%
OVER

Extra inzet pool
Extra personeelsinzet
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35
150
135
120
100
80
35
165
180

Bijlage 6: Huishoudboekje
Huishoudboekje:
Het huishoudboekje is ontwikkeld (door Florence Geurts) om inzicht te geven in de verdiende
verpleegkundige formatie (afkomstig van de opgenomen cliënten welke zijn onderverdeeld in zorgzwaarte)
en de ingezette verpleegkundige formatie.
De planning zal bij lange na niet altijd passend zijn. Er zijn last-minute wijzigingen en aanpassingen. Als de
zorgvraag wijzigt, moet flexibel bijgestuurd kunnen worden. Daarbij is het de vraag of er voldoende inzicht
is in hoe de verpleegkundige planning ten opzichte van de aanwezige vraag is. Er is een onderscheid
tussen de gemaakte planning en de realisatie qua bedbezetting, ingezette formatie en de zorgzwaarte van
de patiënt.
Met een huishoudboekje kan de verhouding tussen inkomsten vanuit de bedbezetting en de daadwerkelijke
ingezette formatie, afgezet tegen de begroting, inzichtelijk worden gemaakt. Dit inzicht levert voor de
afdeling een instrument op om te kunnen sturen op inzet van de formatie die recht doet aan de aanwezige
zorgvraag (zorgzwaarte).
Het beantwoordt de vraag hoeveel verpleegkundigen nodig zijn om de aanwezige zorgvraag te kunnen
leveren zonder overschrijding van de berekende verpleegkundige formatie op jaarbasis maar met de
benodigde flexibele ruimte. Tevens geeft het zicht op de behaalde bedbezetting per week.
Om dit document op te bouwen zijn de volgende gegevens nodig.


Hoeveel cliënten zijn er op de afdeling?



Wat zijn de productie afspraken?



Wat zijn de zorgzwaarte afspraken (hoeveelheid cliënten en met welke zorgzwaarte mogen er
opgenomen worden)?



Hoeveel verpleegkundige fte is er beschikbaar voor de afgesproken zorgzwaarte (voorbeeld, een C
bed geeft recht op 0,5 fte per week)? Breng dit in kaart en overschrijdt deze niet op jaarbasis.



Wat is het weekoverzicht qua roosterplanning (hoeveel dag-laat en nacht diensten worden voor
hoeveel uur wanneer ingezet?



Wat zijn de piek en dal momenten qua roosterplanning. Wat is de speelruimte en wat de minimum
bezetting?



Hoe groot is het verpleegkundige team en hoe groot is de flexibele schil. Maak een overzicht van
het team met contracturen en duur dienstverband.



Is er op de afdeling zicht op de aanwezige cliënten per dag en welke zorgzwaarte zij hebben? Is er
zicht op de cliënten die met verlof gaan in de nacht? (=aanwezigheidsregistratie)



Wordt de verpleegkundige zorgzwaarte bij opname gescoord? Deze dient tussentijds bij wijziging
toestandsbeeld opnieuw gescoord te worden.
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Vervolgstappen


Bij opname wordt de zorgzwaarte door middel van het scoringsformulier gescoord (bij wijziging
beeld volgt opnieuw een scoring).



Elke maandag beoordelen of de beoordeelde zorgzwaarte nog actueel is.



De scoringsformulieren worden (door het secretariaat ) gescand voor in het dossier van de patiënt.



Is er (voor ZZPGGZ is deze ontwikkeld) een omschrijving op de afdeling van de invulling van de
zorgzwaarte. Concreet, wat is een D score, wat biedt dan de verpleegkundige?

Het is aan te raden om door middel van een omschreven zorgpad en zorgarrangement inzichtelijk te
maken dat geboden wordt waar de cliënt, per zorgzwaarte, recht op heeft. Het zorgzwaarte
scoringsformulier kan hiervoor gebruikt worden.
Een voorbeeld van een omschreven zorgzwaarte:
Deelprestatie verblijf C vertaalt naar concreet gedrag. (zelfstandig)
C:
0,5 fte verpleegkundige zorg, 14 uur zorg per week = 2 uur per dag
1 uur directe patiënten zorg
1 uur overige zorg (maaltijden/medicatie bestellen, verslaglegging, 24u aanwezigheid van
nachtdienst etc.)
Beperkte behoefte aan begeleiding
Bevorderen van zelfoplossend vermogen
Wat zien we?
Risico’s op gezondheidsbeleving en
instandhouding/cognitie en
waarnemingspatroon/zelfbelevingspatroon

Wat doen we?
•Observeren en bespreekbaar maken van
observaties
•Observeren en bespreekbaar maken van acties
voortkomend uit de observaties.

Risico’s op stressverwerkingspatroon/psychiatrisch toestandsbeeld

•Observeren toestandsbeeld
•Contact hebben met patiënt over wat de cliënt
zelf kan en waar zijn hulpvraag ligt.
•Toezien dat de cliënt verantwoordelijkheid
neemt voor medicatie inname. (Komt deze op
kantoor halen op de juiste tijd en is op de
hoogte van wat hij inneemt).
•Wij bespreken de haalbaarheid en balans van
het weekprogramma dat de cliënt zelf heeft
opgesteld.
•Wij bieden een afdelingsstructuur waar de
cliënt gebruik van maakt.
•Contactpersoon is 1x per week beschikbaar
voor een gesprek welke cliënt kan inplannen.
•Uitleg geven over signaleringsplan en waarna
deze door cliënt wordt ingevuld en samen met
de verpleegkundige wordt bijgesteld.
•Gelegenheid bieden om verloven voor- en na
te bespreken
•observeren en navragen van gedrag a.d.h.v.
het CSP bij contact momenten.
•Observeren en bespreekbaar maken van
oplossingen d.m.v. stimulatie, op het gebied
van voeding/dag en nachtritme/zelfzorg/zorg
voor persoonlijke leefomgeving

Risico’s op activiteitenpatroon/rollen en
relaties/gedrag
Risico’s op het gebied van slapen en
rust/voeding en stofwisselingspatroon
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Als het bestand operationeel is, hoe er mee om te gaan?
Wekelijks bijhouden wordt aanbevolen.


Vanuit de ingevulde aanwezigheidsregistratie overnemen hoeveel cliënten en met welke
zorgzwaarte er wanneer de nacht op de afdeling doorbrachten.



Het aantal ingezette verpleegkundige uren per dag scoren, incl. cursus, ziekte, vakantie, overwerk
etc. Indien 10 fte ingepland zou mogen worden dan is het advies om ongeveer op de 9 te gaan
zitten. Zo kunnen reserves worden opgebouwd om ziekte en vakanties op te kunnen vangen.

Indien het totaal aan cliënten op de afdeling in hogere zorgzwaarte uitkomt dan afgesproken, moeten er
ook periodes zijn dat het lager is. Gemiddeld over het jaar moet uitgekomen worden op hetgeen is
afgesproken. Zit de afdeling daar onder dan is er geen recht op het totaal aan afgesproken fte maar op het
totaal “verdiende” fte. Het is niet mogelijk meer te “verdienen” dan de toegewezen fte; deze worden niet
uitbetaald. Fluctuatie is wel mogelijk. Dus de ene maand 8 en andere maand 12 fte als 10 fte is
afgesproken.
Met deze gegevens kan in Excel een document worden opgebouwd wat deze inzichten weergeeft en
automatisch een week, maand en jaaroverzicht kan laten zien.
Het is dan een kwestie van invoeren van gegevens (verpleegkundig ingezette uren en aantal cliënten met
welke zorgzwaarte in welke nacht op de afdeling hebben doorgebracht).
Algemene gegevens
zorgzwaarte

Geeft in 2015 minimaal
recht op fte per week

(directe en indirecte zorg)
verpleegkundige uren per
dag

C

0,5

1,9

D

0,7

2,7

E

1

3,8

F

1,3

5

G

1,7

8,7

Algemene gegevens
ZZPGGZ

geeft recht op fte per
week

3

0,4

4

0,49

5

0,55

6

0,72

7

1,05

De zorgzwaarte wordt bepaald door invulling van het zorgzwaarte scoringsformulier.
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Omschrijving van de deelprestaties:
Deelprestatie
C

Matige
verstoring
psychiatrisch
ziektebeeld

(ZZP 4)

Deelprestatie
D

Gemiddelde
verstoring
psychiatrisch
ziektebeeld

(ZZP 5)

0,5 FTE
=
2,6 uur
begeleiding
per dag

Open setting

0,7 FTE
=
3,6 uur
begeleiding
per dag

Besloten setting

Matige bescherming

Beperkte behoefte aan begeleiding.
Bevorderen zelf oplossend vermogen
en zelfregie.

V&V in nabijheid
van/in het gebouw
aanwezig

Gemiddelde tot
intensieve
bescherming

Wisselende behoefte aan begeleiding
op aanvraag.
Aanbieden van oplossingen.

V&V is direct
beschikbaar
Deelprestatie
E

Intensieve
verstoring
psychiatrisch
ziektebeeld

(ZZP 5)

1,0 FTE
=
5,1 uur
begeleiding
per dag

Gesloten setting
Matig intensieve
bescherming

Volledig begeleidende zorg en
permanent opvoedkundig toezicht.
Aanbieden van oplossingen.

V&V is direct
beschikbaar

Deelprestatie
F
(ZZP 7)

Deelprestatie
G
(ZZP 7)

Intensieve
Verstoring
psychiatrisch
ziektebeeld en
psychosociale
functioneren
Gedragsproblemen
Agressie

1,3 FTE
=
6,7 uur
begeleiding
per dag

Zeer
intensieve
Verstoring
psychiatrisch
ziektebeeld en
psychosociale
functioneren
Gedragsproblemen
Agressie

1,7 FTE
=
8,7 uur
begeleiding
per dag

Gesloten setting
Intensieve
bescherming
Beveiliging

Gedeeltelijke overname van zorg en
permanent opvoedkundig toezicht.
Opleggen van oplossingen.

V&V is permanent
beschikbaar

Gesloten setting
Intensieve
bescherming
Zware beveiliging

Volledige overname van zorg en
permanent individueel opvoedkundig
toezicht.
Opleggen van oplossingen.
Hand in hand,
1op1 SCU/ separeer programma’s.

V&V is permanent
beschikbaar
Dubbele bezetting
nodig

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst
Pag. 50

Week overzicht van het huishoudboekje:

Week 1

Totaal Cliënten geeft recht op x aantal fte verpleegkundige
C-bedden
ma
di
wo
do
vr
za
9
9
9
9
9
9
D-bedden
ma
di
wo
do
vr
za
5
5
5
5
5
5
E-bedden
ma
di
wo
do
vr
za
2
2
2
2
2
2
Totaal aanwezige patiënten per nacht
16
16
16
16
16
16

Verpleegkundige uren per dag
ma
di
wo
50
60
50

do
50

vr
60

za
29

Aanwezige cliënten
Totaal per week:

Aantal benodigde fte
Totaal fte per week:

zo
9

63

4,4999955

zo
5

35

3,5

zo
2

14

1,9999994

112

9,9999949

16

zo
33
332
Inkomsten -/- uitgaven in fte
Inkomsten -/- uitgaven in uren

9,222222222
0,777772678
27,9998164

Inkomsten

Uitgaven

Het HHB is operationeel, en dan;
Meten is weten.
Tot slot
Het boekje geeft inzicht in de daadwerkelijke zorgzwaarte van de cliënten die worden opgenomen.
Het is mogelijk om over een langere periode een vergelijking te maken van zorgzwaarte en ook of de
inkoop van de zorgzwaarte overeenkomt met de realisatie. Bij lagere zorgzwaarte mag de “verdiende” fte
niet worden overschreden, dit zal namelijk minder zijn dan waar op jaarbasis op wordt gerekend. Bij
hogere zorgzwaarte is de kans op kwaliteitsverlies groot omdat de afdeling onder het jaarbudget moet
blijven. De werkdruk neemt toe en de benodigde inzet wordt niet vergoed .
Met het huishoudboekje zijn trends waar te nemen. Het huishoudboekje kan gebruikt worden met de
onderhandelingen met de zorgverzekeraar omdat de geboden zorg inzichtelijk is gemaakt.
Verpleegplannen/zorgarrangement kunnen worden aangepast aan de zorgzwaarte zodat de ingezette
formatie ook ingezet wordt voor de cliënt die dit nodig heeft.
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