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ROOSTERBELEID 
 
Doelstelling 
 
Doelstelling van het roosterbeleid is het realiseren van continuïteit en kwaliteit van zorg voor 
de cliënten van zorgcentrum St Franciscus door het inplannen van voldoende medewerkers 
van het juiste kwalificatieniveau gedurende 24 uur per dag.  
 
Daarnaast heeft het roosterbeleid ten doel om het arbeidsklimaat voor medewerkers te 
ondersteunen doordat men tijdig over het rooster kan beschikken en kan werken op gezonde 
wijze conform de Arbeidstijdenwet en CAO VVT, in evenwicht met het privéleven. Een tijdig 
beschikbaar dienstrooster waar medewerkers van uit kunnen gaan, komt ten goede aan de 
werksfeer binnen Zorgcentrum St. Franciscus. Impliciet heeft dit een positieve invloed op de 
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten.   
 
Een roosterbeleid draagt bij aan het belang van de organisatie om de kosten bij uitval van 
personeel zoveel mogelijk te beheersen, en aan handhaven van een adequate verhouding 
tussen zorgvraag van cliënten en inzet van personeel. Tevens is het wenselijk om een goede 
verhouding tussen plus- en min- uren te bewerkstelligen.  
 
Het roosterbeleid beoogt de belangen van de cliënt, de medewerker en de organisatie met 
elkaar in balans te brengen. 
 
Dit onderwerp sluit aan bij Prezoprestatie V2.10 Goed werkgeverschap en V2.11 Veilige en 
gezonde werkomgeving 
 
Verantwoordelijkheden 
 
Het rooster wordt centraal door de planner opgesteld. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met 
een rooster wat 2 maanden vooruit op de eerste van de maand wordt opengezet en 
maandelijks wordt aangevuld.  Zo zijn medewerkers altijd tussen de 2 en 3 maanden vooruit 
op de hoogte van hun rooster. De planner onderhoudt korte lijnen met de leidinggevenden 
en stemt met hen het rooster af. Bij het opstellen van de roosters wordt rekening gehouden 
met de bepalingen uit de Arbeidstijdenwet en de CAO VVT. Deze regelgeving bepaalt onder 
andere de maximale dienstlengten, maximale werktijden per periode en de tijden van rust en 
pauze. De regels vormen het kader bij de samenstelling van de roosters. Zorgcentrum St. 
Franciscus werkt voor de planning met SDB*ZorgPlanner van  SDB Ayton. Met dit 
planningsprogramma wordt geroosterd volgens de regelgeving in de Arbeidstijdenwet en de 
CAO VVT.  
 
Voor een aantal afdelingen wordt gewerkt met een basisrooster. Dit geldt voornamelijk voor 
de afdelingen waar meerdere mensen in een vrijwel vast rooster werken. Het basisrooster is 
een cyclisch patroon van diensten dat per werknemer kan worden ingesteld. De 
basisroosters versnellen de invoer van de werkroosters en geven inzicht in de 
overeengekomen patronen (bv. weekend op/ weekend af). Hiermee kunnen de contouren 
van werkroosters over een langere periode zichtbaar worden gemaakt. Ook kunnen 
roostervrije dagen van medewerkers in het basisrooster worden ingevoerd.  
 
Het werkrooster is het actuele dienstrooster van een afdeling. Hierop worden alle details van 
diensten over de geopende periode ingevoerd.  
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Op basis van de cliëntenpopulatie en (verwachte) zorgvraag alsmede de benodigde 
ondersteunende diensten, wordt door het managementteam de formatie en basisbezetting 
van iedere afdeling bepaald. Het managementteam is verantwoordelijk voor het realiseren 
van de afgesproken formatie.  
De basisbezetting is de minimale bezetting die aanwezig moet zijn. Is er wegens vacatures, 
ziekte of vakantie niet voldoende personeel, dan zoeken de planner en de leidinggevende in 
overleg hier oplossingen voor.  
 
Werkwijze 
 
Bij het opstellen van het rooster wordt de volgende werkwijze gevolgd: 

1. Medewerkers leveren digitaal of via de door de planner uitgereikte voorkeurslijsten 
hun voorkeuren aan bij de planner.  

2. Iedere maand hebben planner en leidinggevenden contact rondom het lopende 
verzuim. 

3. Planner zoekt in geval van ziekte, in overleg met de leidinggevende, vervanging voor 
zieke medewerkers. Dit geldt als een medewerker langer dan 2 diensten/dagen ziek 
is. 

4. De planner stelt digitaal het conceptrooster op en signaleert eventuele knelpunten. 
5. De planner koppelt eventuele knelpunten terug aan de leidinggevenden. De 

leidinggevenden beoordelen het concept rooster en ondernemen actie m.b.t. de 
eventuele knelpunten1.  

6. Planner past de eventuele wijzigingen toe. 
7. Leidinggevenden en planner hebben een laatste contact alvorens het rooster uitkomt.  

De leidinggevende draagt eindverantwoordelijkheid over het te publiceren rooster. 
8. Planner verstrekt het vastgestelde rooster aan medewerkers. Medewerkers kunnen 

via SDB*ZorgPlanner hun rooster digitaal (online) inzien. 
9. Ruilingen zijn toegestaan mits gelijkwaardig in niveau geruild wordt en mits geen 

arbeidstijdenwetovertredingen ontstaan. Anders dient er vooraf toestemming 
gevraagd te worden aan de leidinggevende. Een afgesproken ruiling dient zo spoedig 
mogelijk voortijdig doorgegeven te worden aan de planner. Het is de 
verantwoordelijkheid van de ruiler dat het papieren rooster bijgewerkt is. Het digitale 
rooster is leidend bij onduidelijkheden. 

10. Wijzigingen (bv eerder weg) worden door de medewerkers zelf aangepast op het 
papieren rooster en per mail doorgegeven aan de planner. 

11. Planner verwerkt wijzigingen i.v.m. ruiling wanneer bekend. 
12. Leidinggevenden controleren op de laatste werkdag van de maand het papieren 

rooster en tekenen dit voor akkoord. 
13. Planner verwerkt de mutaties op het papieren rooster vóór de 6e dag van de volgende 

maand in het digitale rooster. 
14. Leidinggevenden geven eventuele onjuistheden in het voor akkoord getekende 

rooster  vóór de 5de van de volgende maand door aan de planner. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Knelpunten kunnen zich voordoen als er sprake is van concurrerende wensen tussen teamleden onderling. 
Bijvoorbeeld wanneer teveel medewerkers op hetzelfde moment vakantie hebben aangevraagd. 
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Op iedere 1e van de maand moeten de wensen worden aangeleverd voor de periode die 16 
weken later start. Het schema hieronder laat dat zien. 
 
 
 
 

Voor de periode Aanleveren van 
wensen medewerker 
en aanvragen 
werkgever 

Publicatie rooster 

Mei 1 februari 1 maart 

Juni 1 maart 1 april 

Juli 1 april 1 mei 

Augustus 1 mei 1 juni 

September 1 juni 1 juli 

Oktober 1 juli 1 augustus 

November 1 augustus 1 september 

December 1 september 1 oktober 

Januari 1 oktober 1 november 

Februari 1 november 1 december 

Maart 1 december 1 januari 

April 1 januari 1 februari 

 
 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor het al dan niet honoreren van 
aanvragen: 

 Medewerkers hebben recht op 1 vaste voorkeur per week, niet zijnde op de vrijdag, 
zaterdag of zondag, daarnaast mogen zij nog 2 voorkeuren per maand indienen. 

 Er wordt daarnaast, zo mogelijk, rekening gehouden met algemene voorkeuren (bijv. 
zo min mogelijk laat-vroeg, door de week altijd laat, vaste werkdag i.v.m. 
kinderopvang, in het kader van levensfasebeleid) 

 Weekenden werken, verdeling laat-vroeg, wordt zo redelijk mogelijk verdeeld over de 
medewerkers. 

 Mochten er dusdanig concurrerende wensen zijn, dat dit roostertechnisch niet 
mogelijk is, dan wordt er contact opgenomen met desbetreffende medewerker(s), in 
samenspraak met leidinggevende. 

 
Voor het aanvragen van vakantie geldt het protocol ‘vakantieregeling SVSF’.  
 
Basisrooster 
Het basisrooster dient voor een evenwichtige verdeling van diensten, uitgaande van de 
afgesproken basisbezetting. Het dienstenpatroon wordt evenredig verdeeld over de 
medewerkers (bijvoorbeeld de verdeling van te werken weekenden), rekening houdend met 
de zorgvraag van de cliënten en het functieniveau van de medewerkers. Bij de dienstlengten 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de contractomvang.  Een basisrooster wordt, 
zo mogelijk, gebruikt voor medewerkers met een regelmatig dienstenpatroon. 
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Inzetbare uren 
Op basis van de CAO VVT wordt gewerkt met een bruto-netto berekening van het aantal 
inzetbare uren per medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met uitval door 
feestdagen en vakantie, teamoverleg, deelname aan werkgroepen, scholing, bijzonder verlof, 
etc..  
 
Gezond roosteren 
Een belangrijk uitgangpunt voor het opstellen van het rooster is voorwaarts roterend 
roosteren. Alle diensten moeten met de klok mee wisselen, dus in de volgorde van ochtend-
middag-avond. Uit onderzoeken is gebleken dat voorwaarts roterend roosteren minder 
gezondheidsklachten veroorzaakt.  
 
Balans werk-privé 
Sint Franciscus streeft er naar om bij het maken van de roosters rekening te houden met de 
persoonlijke omstandigheden van de werknemers (levensfasebeleid), uiteraard binnen de 
grenzen van redelijkheid en houdt hierbij rekening met continuïteit van zorg voor de 
cliëntenpopulatie. Het ver genoeg vooruit roosteren moet medewerkers in staat stellen om 
werk en privé op elkaar af te stemmen., 
 
Extra gewerkte uren 
Een extra gewerkt uur is een uur waarvoor de leidinggevende vooraf de opdracht heeft 
gegeven, of welke achteraf is goedgekeurd. Vergoeding van extra uren is mogelijk, wanneer 
het extra werk langer dan één half uur betreft. De werknemer overlegt met de planner of 
extra gewerkte uren  moeten worden uitbetaald of dat ze in tijd worden opgenomen.  
 
Bezwaar maken 
Indien een werknemer bezwaar heeft tegen het rooster, dan bespreekt hij/zij dit in eerste 
instantie met de eigen leidinggevende. In overleg (zo nodig samen met de planner) wordt 
gezocht naar een oplossing. Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt, dan kan de 
medewerker zich wenden tot de directie van zorgcentrum Sint Franciscus. Tot slot heeft de 
medewerker het recht om een klacht in te dienen conform de klachtenregeling voor 
medewerkers van Sint Franciscus. 
 
Flex-pool 
De flex-pool bestaat uit medewerkers met een contract waarin vermeld staat dat ze op 
meerdere woningen/afdelingen inzetbaar zijn. Vaak gaat het om medewerkers met een klein 
contract, maar het kan ook medewerkers betreffen die meeruren willen werken. 
Medewerkers uit de flex-pool zijn nodig om onder andere uitval, verlof of plotselinge stijging 
van de zorgvraag op te kunnen vangen. Flexkrachten kunnen op alle afdeling binnen de 
organisatie worden ingezet. Vaak worden zij al in het rooster meegenomen. Er zijn een paar 
medewerkers die, in geval van ziekte van een medewerker, opgeroepen kunnen worden. 
 
De inzet van de flex-medewerker wordt geregeld door de planner in samenspraak met de 
leidinggevende. Het team is zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de eerste twee 
diensten/dagen bij ziekte van een collega en ziekte in het weekend. Zie ook notitie 
vervanging bij ziekte 
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Invallen voor elkaar 
Sint Franciscus beoogt flexibel in te kunnen spelen op uitval van medewerkers, zonder direct 
aanspraak te maken op uitzendkrachten. Hiertoe wordt van medewerkers gevraagd om 
bereid te zijn om (op een vrije dag) incidenteel in te vallen op andere afdelingen binnen het 
zorgcentrum wanneer dat noodzakelijk is, dat wil zeggen wanneer problemen door uitval niet 
anders opgelost kunnen worden. 
 
Vakantiekrachten 
Om de vakantiedrukte voor te zijn, worden vakantiekrachten al in de maand maart voor het 
resterende jaar geworven. De vakantiekrachten dienen voor de vakantiedrukte te zijn 
ingewerkt.  
De planner geeft bij de leidinggevenden aan in welke periodes er vakantiekrachten nodig 
zijn. Daarbij wordt tevens aangegeven van welk opleidingsniveau de vakantiekrachten 
dienen te zijn en hoeveel uur zij per week beschikbaar moeten zijn. De leidinggevenden zijn 
verantwoordelijk voor het werven en aanstellen van de juiste vakantiekrachten. 
 

 

 
 
 
 
 
 


