


Roosterplanning

Roosterplanning is een online planningssysteem dat roosteren tot een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van teammanagers en medewerkers 

maakt.

De kracht van Roosterplanning zit in het ondersteunen van roosterwijzigingen. 

We beseffen namelijk heel goed dat die de grootste uitdaging voor elke 

organisatie vormen. Een gepubliceerd rooster houdt nooit lang stand. Zeker als 

je ver vooruit publiceert, zoals medewerkers graag zien.

Roosterplanning maakt het daarom heel eenvoudig om wijzigingen aan te 

vragen en door te voeren, zonder dat je het overzicht verliest. Het systeem 

verwerkt de wijzigingen automatisch in het actuele online rooster en zorgt aan 

het einde van de maand voor een correcte salarisstrook. Natuurlijk kun je ook 

elke gewenste rapportage uit het systeem halen, zodat je altijd in controle blijft.

En je medewerkers? Die houden op hun beurt ook controle. Ze hebben grip op 

de diensten die ze draaien en kunnen werk en privé goed op elkaar afstemmen.

Mensen kunnen nu overal 

hun rooster inzien. Dat 

maakt privé afspraken 

inplannen gemakkelijker.



Participerend roosteren

Roosterplanning ondersteunt ‘participerend roosteren’. Het doel van 

participerend roosteren is om medewerkers op het juiste moment in de 

planning te betrekken. 

Dit moment is niet voor iedere organisatie en medewerker gelijk en daarom 

bepaalt niet de software, maar de organisatie hoe en wanneer de 

medewerker betrokken wordt. Het is mogelijk om voor verschillende groepen 

medewerkers andere instellingen te hanteren bij het vaststellen van het 

rooster.

Participerend roosteren betekent dat een planner het rooster voor 90% op orde 

aanbiedt en medewerkers op hun beurt de laatste stukjes van de puzzel 

invullen. Plannen kost zo weinig tijd en de medewerker houdt zelf de regie over 

het rooster. 

Het is een manier van roosteren die uiterst efficiënt is en die zorgt voor 

tevreden medewerkers. Bovendien hebben wij gemerkt dat medewerkers 

dankzij participerend roosteren vaker bereid zijn extra uren te werken. Hierdoor 

kun je inhuur beperken en forse besparingen realiseren.

Communiceren over het rooster wordt met Roosterplanning heel eenvoudig en 

toegankelijk. Dit gemak zorgt voor een grotere betrokkenheid van medewerkers 

en maakt het voor bijna iedere organisatie mogelijk om betere roosters in 

minder tijd op 

te stellen.

Als er verse bloemen 

komen, probeert Lianne

altijd te werken. Ze vindt 

het dan zo gezellig.



Hoe het werkt

In Roosterplanning wordt voor elke medewerker eenmalig een stempel 

aangemaakt. Dit is een persoonlijk basisrooster voor een of meerdere weken 

dat steeds wordt herhaald.

In dit stempel wordt rekening gehouden met het aantal contracturen en vaste 

wensen zoals ‘ik werk nooit op woensdag’. Voor de planner vormen deze 

stempels de basis voor elk nieuw te publiceren teamrooster. Ze voegen er 

gegevens over verlof, ziekte, scholing en eventuele extra wensen aan toe en 

maken zo het rooster voor de nieuwe periode compleet. Na publicatie komt het 

in handen van de medewerkers. Vanaf dat moment kunnen ze eenvoudig 

inschrijven op diensten die jij open zet zodra je hiaten in je planning constateert 

en bijvoorbeeld zelf vervanging zoeken.

Als teammanager krijg je bericht van elke inschrijving en van elk 

wijzigingsverzoek, zodat je altijd de controle houdt. Op basis van het inzicht dat 

je onder andere in het saldo van plus-minuren en ATW overschrijdingen hebt, 

keur je verzoeken goed of wijs je ze af. 

Na jouw goedkeuring wordt het rooster automatisch aangepast en wordt de 

wijziging zichtbaar voor iedereen.

Altijd een correcte salarisstrook

Omdat elke goedgekeurde wijziging direct in het gepubliceerde rooster wordt 

verwerkt en medewerkers meer- en minderwerk kunnen invoeren, vormt 

Roosterplanning ook de basis voor het salaris. Voorafgaand aan de 

salarisexport moeten medewerkers hun uren accorderen en geef je ook als 

teamleider akkoord. Mochten jullie het toch ergens over oneens zijn? Dan 

brengt de historie van Roosterplanning al gauw duidelijkheid. Elke aanvraag en 

wijziging wordt namelijk gelogd, waardoor kwijtgeraakte briefjes, mailtjes of 

appjes en eindeloze discussies daarover tot het verleden behoren. Tot slot past 

Roosterplanning bij de export automatisch de juiste variabelen vanuit cao en 

bedrijfseigen regelingen toe. Daarmee is de salarisstrook altijd correct.



24/7 bereikbaar

Roosterplanning is overal bereikbaar via een smartphone, tablet of computer. 

Zo hebben je medewerkers altijd actueel inzicht in wanneer, waar en met wie 

ze moeten werken.

Ook kunnen ze hun verlofuren en plusminuren saldo in een oogopslag inzien. 

Willen ze hun rooster graag wijzigen? Dan hebben ze daarin, uiteraard binnen 

de door jullie gestelde kaders, veel vrijheid. Zo kunnen ze hun werk niet alleen 

goed afstemmen op hun privéleven, maar kunnen ze het voor zichzelf ook 

leuker maken. Via hun smartphone kunnen ze onder andere eenvoudig:

o Persoonlijke planning inzien

o Dienst ruilen met een collega

o Verlof aanvragen en wensen doorgeven

o Het rooster van hun afdeling bekijken

o Reageren op openstaande diensten

o Eerder naar huis of langer blijven



Koppeling met HR-systeem

Roosterplanning kan gekoppeld worden met diverse HR-systemen zoals 

Visma | Raet, Afas en ADP. Realtime communicatie tussen Roosterplanning 

en het HR-systeem zorgt ervoor dat er nooit dubbele, foutgevoelige 

handelingen nodig zijn. Nieuwe medewerkers komen automatisch in 

Roosterplanning terecht en zaken als verlof, ziekteverzuim en 

contractwijzigingen worden continu in beide systemen verwerkt. Naast de 

HR-koppeling, is ook een koppeling met andere systemen mogelijk zoals 

bijvoorbeeld het Elektronisch Cliënten of Patiënten Dossier (ECD, EPD).

Bij de koppeling tussen een HR-systeem en Roosterplanning is het HR-systeem 

leidend voor alle rechten van de medewerker. Roosterplanning is leidend voor 

de realisatie van de roosters, het opgenomen verlof en de daarbij horende 

variabele vergoedingen. 

De gekoppelde data die constant tussen beide systemen wordt uitgewisseld 

omvatten NAW-gegevens, ziekte, verlof en te werken uren.

Een automatische koppeling tussen Roosterplanning en het HR-systeem is 

essentieel. Dit voorkomt een dubbele administratie en beperkt het aantal fouten 

die mogelijk bij een handmatige invoer kunnen ontstaan. Daarnaast verloopt de 

uitwisseling van data automatisch en is het niet meer nodig om databestanden 

klaar te zetten. Deze koppeling reduceert de administratieve last aanzienlijk.

Ik kan snel schakelen bij 

calamiteiten, doordat ik  

actueel inzicht heb over wie 

nog ingezet kan worden met 

de juiste bevoegdheden.



Stuurinformatie
Goede stuurinformatie is op alle niveaus in de organisatie onmisbaar. 

Personeels-kosten moeten worden bewaakt, budgetoverschrijding moet 

worden voorkomen en verlofstuwmeren mogen niet eindeloos vollopen. 

Hiaten in de planning moeten tijdig worden ontdekt en je wilt inzicht in 

ziekteverzuim, opleidingsuren of overwerk.

Elke organisatie heeft behoefte aan net andere rapportages. Daarom kun je in 

Roosterplanning zelf bepalen welke data je hoe wilt zien. Je kunt je eigen 

dashboards bouwen, een koppeling leggen met het eigen management 

informatiesysteem of kiezen voor een simpele export naar Excel. 

Roosterplanning biedt de volgende mogelijkheden:

o Reporting: Maak en deel eenvoudig 

rapportages met eigen tooling in 

Roosterplanning

o Excel: Exporteer eenvoudig 

gedefinieerde rapportages via de Excel-

functionaliteit

o API: Aansluiting op bestaande 

systemen, databases of 

bronbestanden

o SFTP: Haal elke nacht een beveiligd 

bestand op voor je management 

informatie systeem



Onze dienstverlening
Na de aanschaf van Roosterplanning start het implementatie- traject. De 

implementatie van Roosterplanning begeleiden we bij C-quential intensief.

We verdiepen ons in bestaande werkwijzen en cao’s van onze klanten, brengen 

te maken keuzes in kaart en zoeken samen naar een zo eenvoudig mogelijke 

inrichting van het systeem. Zijn alle keuzes gemaakt? Dan richten we 

Roosterplanning volledig voor onze klanten in, activeren we de HR-koppeling 

en volgt de testfase. In deze fase leren we planners en teamleiders omgaan 

met het systeem en gaat een eerste pilot live. Verloopt die succesvol? Dan 

starten we de verdere uitrol in de organisatie.

Audit

Een maand of twee na de implementatie van Roosterplanning evalueren we hoe 

de software in de organisatie wordt gebruikt. Hoe vaak loggen medewerkers 

bijvoorbeeld in? En hoe ziet de mutatielog van de koppeling met het HR-

systeem eruit? Als het nodig is, voeren we vervolgens aanpassingen in de 

bestaande configuratie door of richten we extra functionaliteiten in. Deze audit 

herhalen we jaarlijks.

Vast aanspreekpunt

Elke klant behoudt een vaste consultant waarmee hij een paar keer per jaar 

evalueert en wensen bespreekt.

Werkgroepen en klantendagen

De wensen van onze klanten zijn leidend voor de doorontwikkeling van 

Roosterplanning. Voor grote vernieuwingen roepen we klantwerkgroepen in het 

leven en daarnaast komen we jaarlijks samen tijdens onze klantendag. Op deze 

dag kunnen klanten aangeven welke ontwikkelingen zij het belangrijkst vinden 

en prioriteit moeten krijgen.




