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Complexiteit van het project

• Veelheid van samenhangende 
onderwerpen.

• Spraakverwarring & onduidelijkheid
• Tegenstrijdige belangen.
• Alles met roosters raakt de werk-privé 

balans medewerkers.
• Verborgen wensen en heilige huisjes
• Teamleider gebruikt rooster als 

kerstpakket
• Vaker geprobeerd.
• Kans op mislukking is vrij groot.



Overzicht van het project

Doel: slimmer roosteren voor cliënt, 
medewerkers en organisatie.

Deelprojecten:
1. Pilot centraal roosteren
2. Pilot zelfroosteren
3. Inrichting software & dienstcodes
4. Profiel & opleiding centraal 

roosteraar
5. Flexibiliteit & flexcontracten
6. Capaciteitsplanning
7. Methode bezettingseisen, pauzes 

en dienstpatronen
8. Notitie beleid personeelsplanning, 

implementatie- & 
communicatieplan 
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Twee deelprojecten uitgelicht



Deel 1
Centraal Roosteren - De Zorgscan
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Professionele bodyscan:

• Herman Polman
• Clustermanager Pro Persona
• Verpleegkundig bloed
• > 20 jaar leidinggevende
• Betrokken bij primair proces
• Slim roosteren / Centraal 

roosteren



De werkomgeving:

• Langdurige zorg complexe zorg
• 120 bedden / 30 DBC – 90 AWBZ
• 80 fte verdeeld over 5 deelteams  / 4 gebouwen
• 5 teamleiders
• Eigen flexpool
• MCZ zorg Nijmegen – MCZ Wolfheze 400 

bedden
• Achtergrond landelijke beddenafbouw 33%
• Niveau 4-5 opgeleid vpk/sph



Wat vooraf ging:

• Bezuinigingsdoelstelling in een post-fusie organisatie
• Overschrijding van de inzet ten opzichte van de middelen 
• Per roosterteam waren de inkomsten onduidelijk
• Dienstrooster gebaseerd op historische gronden
• Rigide 8 uurs diensten
• Geen gemotiveerde keuze van de taakplanning
• Geen flexibele aanpassing rooster bij zorg fluctuaties
• Nauwelijks uitwisseling binnen teams/afdelingen
• Ieder team had een eigen roostermaker
• Tekorten delen maar niet het surplus
• Schending ATW normen



Wat wilde we:

• Productmix per afdeling/rooster team
• Zicht op inkomsten en norm fte V&V
• Zicht op de 24 uurs taakplanning  
• Zicht op planbare en onplanbare zorg
• Inzet dienstijd varianten 9-8-7-6-5-4 uur
• Scenario’s afschalen/opschalen rooster
• Buffer opbouwen voor extra inzet
• 1 roostermaker met kennis van zaken
• Ontlasten van de teamleiders
• Uitwisseling van surplus en tekorten





De start:

• Rooster van 5 afdelingen in één excel bestand
• Horizontale en verticale telling door de alliantie
• 1 roostermaker ipv 5
• Herdefiniëren van het roosterpatroon
• Begrotingsdruk was enorm
• Eindplaatje wel duidelijk, maar geen Tom-Tom
• Artikel GGZ Friesland slim roosteren



Toekenning middelen

Stap 1: Productmix per afdeling



Toekenning middelen ingevuld

Productmix per afdeling



ZORGSCAN



Hoeveel medewerkers zijn per kwartier belast met een taak

Stap 2: Taken in kaart brengen



Geplande taken ochtend ingevuld



Diensten patroon er naast zetten



Grafische voorstelling
Blauw = taakplaning
Bruin = dienst inzet



Totaal scherm
Taakplanning – Dienstenpatroon - grafiek







Team Proces:

• Van een afstand kijken naar taakplanning en diensten
• Team wordt betrokken en komt met oplossingen
• Medewerkers gaan ruilen met kortere flexdiensten
• Taken over afdeling heen koppelen (maaltijden)
• Omloopdienst
• Medewerkers hebben zicht op totale alliantie rooster

ZORGSCAN 2015



Roostervormgevings Proces:

• Vastgesteld (resultaat) productmix voor roostereenheid
• Productmix genereert financiële middelen voor de inzet
• In kaart brengen werkaanbod voor de zorglevering
• Werkaanbod vertalen naar bezettingseisen
• Matchen van bezettingseisen met aanbod/wensen 
• Roosteren van diensturen passend in wet- regelgeving



Knelpunten:

• Goede roostering is voor medewerkers heel 
belangrijk

• Omslag in denken wanneer werken wanneer vrij
• Roosteraar goed in stelling brengen, herkenbaar 

voor teams
• Roosteraar voortdurend ondersteunen in zijn taak
• Verborgen wensen en heilige huisjes
• Teamleider gebruikt rooster als kerstpakket



Knelpunten:

• Terug naar vroeger ligt altijd op de loer
• Voortdurend de noodzaak benoemen
• Management gegevens inzet (verantwoord)
• Niet alleen teamleiders meenemen maar ook 

medewerkers



Waar staan we nu:

• Roostering Nijmegen 73fte / 75,5 begroot
• Cluster in Wolfheze 100,6 fte / 103,8 begroot
• Toename kortere diensten (werving)



Zelfroosteren Pompekliniek
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Uitgangspunten

Teamleden hebben grote vrijheid en verantwoordelijkheid in het 
gezamenlijk maken van het rooster.

Planner en leidinggevende ondersteunen het rooster maken door goede 
tools en informatie te geven.

Alleen als het team er niet (geheel) uitkomt, zal de planner de laatste 
knelpunten oplossen aan de hand van heldere criteria.

Bijbehorende roosteronderwerpen blijven zoveel mogelijk hetzelfde. 
Denk aan toeslagen, vakantie- en feestdagenverdeling, 
verlofaanvragen, inzet van flexpool, toepassing ATW en CAO.



Procesafspraken

Zelfroosteren per 
maand in drie “rondes”.
Ronde 1: medewerkers 
vullen gewenste 
diensten in.
Ronde 2: medewerkers 
lossen gezamenlijk de 
knelpunten op. Alleen 
verbeteringen in het 
rooster zijn mogelijk.
Ronde 3: planner 
roostert de laatste 
knelpunten.



Voorbeeld OWS – Ronde 1



Ronde 2 is de kern

De crux van het zelfroosteren ligt in ronde 2.

Het team gaat de openstaande knelpunten oplossen. Het doel is een 
100% kloppend rooster. 

Medewerkers moeten in tijdens ronde 2 minimaal 1 keer inloggen en 
beoordelen of ze knelpunten kunnen en willen oplossen. De software 
ondersteunt met roostervoorstellen. 

In ronde 2 kunnen alleen verbeteringen in het rooster plaatsvinden.

Oplossen van knelpunten levert flexibiliteitspunten op voor ronde 3. 



Voorbeeld OWS – Ronde 2



Verdelingsregels in ronde 3

Indien het team knelpunten niet opgelost heeft plant de planner de laatste 
knelpunten (overtekende dienst of openstaande dienst) volgens vast 
principe en volgorde. 
Medewerkers die hun contracturen hebben ingezet en niet op knelpunten 
staan ingeroosterd zullen niet worden verplaatst (of alleen bij 
noodgevallen).
Uitgangspunt is dat er geen schendingen van de roosterregels 
plaatsvinden.

Wie is het eerst “aan de beurt” bij een knelpunt? De medewerker met:
1. Tekorten op Jus saldo groter dan 10 uur.
2. De minste “flexibiliteits”punten



Na ronde 3 – Mutaties en wijzigingen

Nadat het rooster definitief is gemaakt kunnen er wijzigingen wenselijk 
zijn. Het streven is dit zo min mogelijk te doen.

Gelijkwaardige ruilingen  kunnen plaatsvinden na goedkeuring van 
leidinggevende.

Verlof aanvragen voor deze korte termijn gaat via ESS.

Openstaande diensten waarvoor nog formatie meer is binnen het team 
worden door het flexbureau op gebruikelijke wijze opgevuld.

Nadat de dag gewerkt is kunnen medewerkers via ESS mutaties van 
dienstlengtes en overwerk via ESS doorgeven.



Succesfactoren

1. Medewerkers moeten er energie in willen stoppen.
2. Er moet werkelijk iets te kiezen zijn.
3. Medewerkers zijn uitwisselbaar.
4. De spelregels zijn helder en eerlijk.
5. Iedereen krijgt dezelfde kansen.
6. Het management en de roosteraar laat het roosteren los, maar stuurt 

op het proces.

Risico’s

• Atw wordt pas recent gehouden, medewerkers zijn dat niet gewend.
• Zelfroosteren kan een probleem zijn voor mensen die gewend zijn 

veel vaste vrije dagen te krijgen.



Evaluatie

Er is een 0-meting gehouden d.m.v. een enquête naar tevredenheid en 
invloed op verschillende roosteraspecten,
b.v. tevredenheid op:
§ Zwaarte van het rooster, 
§ Regelmaat
§ Mogelijkheid voor nachtrust
§ Mogelijkheid vrij te nemen
§ Werk-privé balans

Daarnaast worden stuurcijfers bijgehouden:
§ Verlof
§ Onder en overbezetting
§ Inzet overuren en flexibele schil
§ Verlofstuwmeer



Blik naar de toekomst

Pro Persona’s beleid is dat er minimaal wordt gewerkt met 
Centraal Roosteren, d.w.z.:
• Werken in allianties
• Werken met de zorgscan en een capaciteitsplan
• Er wordt geroosterd door een centrale roosteraar
• Verhouding vaste krachten – Flexpool is 

minimaal 95% -5%, maximaal 80% 0 20%.

• Waar mogelijk wordt aanvullend gewerkt met zelfroosteren (n.l. het 
verdelen van diensten).



Resumé

Heeft Slimmer Roosteren effect op duurzame inzetbaarheid?

Wat zijn de behaalde resultaten?

Zijn de resultaten overdraagbaar binnen de GGZ?

Wat zijn succesfactoren en knelpunten?



Overdrachtsdocument beschikbaar
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