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Externe Inzet Module 
 
De Externe Inzet Module zorgt voor een volledige integratie met onder andere 
uitzendbureaus. In deze infosheet beschrijven we de werking van deze module en leggen we 
uit wat de voordelen en aanvullende mogelijkheden zijn. 
 

Externe Inzet Module in het kort 
 

▪ Sluit naadloos aan op de bestaande processen van Roosterplanning maar ook bij  
andere roostersystemen; 

▪ Veel tijdsbesparing omdat geen communicatie per e-mail en of telefoon nodig is om 
externe inzet te laten zoeken én externe inzet na aanmelding automatisch wordt 
ingezet in Roosterplanning; 

▪ Kan middels de API geïntegreerd worden in alle software die afnemer of aanbieder is 
van flexibele krachten. Dus ook met andere personeelsplanning software en met 
systemen van uitzendbureaus; 

▪ Soepele financiële afhandeling dankzij precieze rapportage. 
 

Werking in de praktijk 
Onderstaand wordt uitgelegd hoe de Externe Inzet Module geïntegreerd is in 
Roosterplanning. Vergelijkbare integratie is realiseerbaar met andere personeelsplanning 
oplossingen middels de API van de module. 
 
Openstaande diensten kunnen in Roosterplanning door de planner of teamleider 
gepubliceerd worden. Dit is een basisfunctionaliteit waarmee Roosterplanning op zoek gaat 
naar medewerkers binnen de eigen organisatie die de dienst kunnen vervullen. Medewerkers 
die voldoen aan de juiste voorwaarden (functie-eis, beschikbaarheid) worden door 
Roosterplanning uitgenodigd om zich aan te melden voor een gepubliceerde openstaande 
dienst.  
 
Gezien het grote personeelstekort, met name in de zorg, lukt het helaas lang niet altijd om 
een medewerker te vinden binnen de eigen organisatie om de openstaande dienst te 
vervullen. In dit geval kan er gezocht worden naar externe inzet.  
 
De Externe Inzet Module zorgt ervoor dat de inzet van externe krachten veel soepeler en 
zonder overhead verloopt. De planner hoeft alleen aan te vinken dat de openstaande dienst 
ook extern uitgezet mag worden. Zodra de planner een openstaande dienst uitzet bij externe 
partijen, wordt er door Roosterplanning automatisch een e-mail gestuurd naar de 
geselecteerde uitzendbureaus (en eventueel andere externe partijen) zodat deze direct 
weten dat de openstaande dienst beschikbaar is. Deze e-mail bevat niet alleen de relevantie 
over de gepubliceerde openstaande dienst, maar tevens een link naar een beveiligde web 
portal. 
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Op de web portal kunnen uitzendbureaus inzien welke diensten er door uw organisatie zijn 
uitgezet bij hen en wat de status is. Zodra het uitzendbureau een geschikte uitzendkracht 
heeft gevonden kan deze via de portal worden aangemeld. Het mooie is dat deze aanmelding 
direct doorgezet wordt naar Roosterplanning zodat de planner meteen kan zien dat er een 
kandidaat is gevonden. Indien de kandidaat geschikt wordt bevonden hoeft de planner alleen 
maar op 'OK' te klikken. Door op 'OK' te klikken worden er in één keer meerdere acties 
uitgevoerd. De externe kracht wordt direct ingezet in het rooster, het uitzendbureau wordt 
geïnformeerd dat de kandidaat geaccepteerd is en andere uitzendbureaus worden 
geïnformeerd dat zij niet verder hoeven te zoeken naar een kandidaat omdat de dienst 
inmiddels vervuld is. 
 
De module houdt uiteraard ook rekening met uitzonderingssituaties, waaronder het 
weigeren van een kandidaat, het intrekken van een kandidaat door het uitzendbureau. 
Onderstaande flow-chart vat samen hoe een externe kracht kan worden ingezet mét gebruik 
van de Externe Inzet Module. 
 
 

 
 
Door de Externe Inzet Module vervallen de volgende administratieve handelingen 
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Tijdsbesparing 
In samenwerking met een grote zorginstelling hebben wij de volgende parameters bepaald 
om de Business Case te kunnen berekenen: 
 

▪ Gemiddeld worden 5 diensten per ingeroosterde medewerker per jaar ingevuld; 
▪ Handmatige proces kost deze organisatie 20 minuten en de financiële afhandeling 5 

minuten; 
▪ 1 fte planner 36/5 = 1.836 uur per jaar – 70% effectieve inzetbaarheid betekent 1.285 

uur per jaar 
 

De tijdsbesparing per externe inzet is 18 minuten: 15 minuten besparing wordt behaald met 
het vinden en inzetten van de externe kracht en 3 minuten besparing wordt behaald dankzij 
het automatisch verwerken van de financiële afhandeling. 
 
 
 

 
 
 
 
Op basis van bovenstaande aannames levert de Externe Inzet Module onderstaande 
tijdsbesparing afhankelijk van de grootte van de organisatie waar deze wordt toegepast. 
 
Graag maken wij een Business Case op gebaseerd op de aantal ingevulde diensten van 
externe binnen uw organisatie. 
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Rapportage ten behoeve van financiële afhandeling 
Vanuit Roosterplanning kan gedetailleerd gerapporteerd worden welke externe inzetten er 
geweest zijn. Onder andere de volgende gegevens kunnen aangeleverd worden per externe 
inzet: 

▪ Naam externe kracht 
▪ Naam uitzendbureau 
▪ Datum inzet 
▪ Begin- en eindtijd 
▪ Locatie inzet 
▪ Kostenlocatie 
▪ Opmerkingen bij de inzet 
▪ Overwerk/minderwerk (indien van toepassing) 
▪ ORT (indien van toepassing) 

 
 
De gedetailleerde rapportages kunnen gebruikt worden als basis voor de facturatie door 
uitzendbureaus en/of voor het controleren van facturen. 
 
Naast detailrapportage is het ook mogelijk om geaggregeerde rapportages op te vragen die 
antwoorden geven op vragen zoals “Hoeveel externe inzet is er per maand?” of “Hoeveel 
externe inzet is er per uitzendbureau?”. 
 

Architectuur 
De Externe Inzet Module van Roosterplanning heeft een open architectuur die erop ingericht 
is om zowel aan de kant van de afnemer als aan de kant van de aanbieder aan te kunnen 
sluiten. Onderstaande schema toont verschillende voorbeelden van integratie van de module 
aan zowel de afnemende als de aanbiedende kant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Planningssysteem 
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Meer weten? 
Meer informatie nodig en weten welke besparing het voor de organisatie kan opleveren? 
Laat het ons weten, dan nemen wij snel contact met u op. 
 
www.c-quential.nl of  +31 85 130 69 99 

Uw voordelen 
 

o Veel tijdsbesparing 

o Kan met meerdere systemen communiceren 

o Altijd overzicht in actuele status van openstaande diensten 

o Eenvoudige controle van facturen voor externe inzet  

o Gemakkelijk overdraagbaar 

o Doorlooptijd gaat aanzienlijk omlaag 

o Optimale inzet flexpool 

o Actuele rapportages en dashboards 

http://www.c-quential.nl/

