
 

Korte handleiding Nedap  Pagina 1 van 2 

Korte handleiding NEDAP 
 
Nedap is het roosterprogramma, waar binnen Franciscus mee gewerkt wordt. 
Het is de bedoeling dat je na elke week (maandag t/m zondag) je uren controleert in het 
medewerkersportaal van NEDAP vóór maandagavond 24.00 uur. 
Is er iets gewijzigd in je uren dan pas je dit aan en onderteken je. Ook als er niets gewijzigd is of je 
hebt een week niet gewerkt, dan ook altijd ondertekenen. 
Hieronder wat belangrijke punten voor het invullen van het medewerkersportaal: 
 

 Ruiling/vervallen van diensten 
Als er een dienst geruild wordt met een collega, geef dit dan door aan de planner of collega’s 
die de bevoegdheden hebben om dit te wijzigingen in NEDAP. 
Geef je dit niet tijdig door, dan dien je dit zelf aan te passen in NEDAP. 
Verwijder dan eerst de niet gewerkte dienst in je werkstaat (dmv rood kruisje rechts op 
tabblad “dag” in je werkstaat) 

 
 

 Vanaf 1 januari 2019 worden de uren die geroosterd staan voor SCHOLING, ZIEKTE en 
VAKANTIE automatisch overgezet naar je werkstaat.  
-      Als scholing, ziekte of vakantie in het rooster staat, hoef je daar dus niets meer mee  

te doen, behalve controleren of het klopt en uiteraard ondertekenen. 
Als het niet klopt (bijv. scholing heeft korter of langer geduurd dan voorzien), dan 
kun je dit aanpassen 

-      Bij het openen van de werkstaat zie je in het tabblad week geen ziekte, scholing 
  en/of verlofuren staan, ga je naar het tabblad “dag” dan zie je dit wel. 
-      Als je meerdere weken een geplande vakantie hebt kun je nu niet meer van te voren  

je vakantie uren in NEDAP zetten en van te voren ondertekenen. Je verlofuren gaan  
immers per week over naar je werkstaat. 
Je leidinggevende zal in de vakantieperiode je uren ondertekenen 

- Werkoverleg dien je zelf in je werkstaat te zetten 
                 

 Om een overzicht te krijgen van je verlofuren: 
- Open het medewerkersportaal 
- Klik op vakantie in het rode vak rechts  
- Aan de linkerkant staat het overzicht, hierin zijn dus ook verwerkt de verlofuren die 

in de toekomst in het rooster staan 
- Scrol naar boven om te zien wat je saldo is, als alle ingeplande verlofuren eraf zijn 
- Een wijziging (bijv. in de afgelopen week is er verlof uitgehaald), is pas zichtbaar na 

fiattering 
 

 Pauze tussen 2 diensten (scholing en werk) 
Als er op 1 dag 2 diensten in het rooster staan met een tussentijd waarin niet gewerkt 
wordt, dan deze tussentijd als “pauze” noteren in de werkstaat. 
Dat geldt ook voor de tijd tussen een dienst en een scholing. 
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 Overlap scholing en werk 
Soms komt het voor dat scholing en werk elkaar overlappen, dit proberen we zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
Controleer het goed als er een scholing in je werkstaat staat. Bij overlappingen, werktijd en 
scholing eruit halen en dusdanig invullen, dat het klopt 
 

 Ruiling/vervallen van diensten 
Als er een dienst geruild wordt met een collega, geef dit dan door aan de planner of collega’s 
die de bevoegdheden hebben om dit te wijzigingen in NEDAP. 
Geef je dit niet tijdig door, dan dien je dit zelf aan te passen in NEDAP. 
Verwijder dan eerst de niet gewerkte dienst in je werkstaat (dmv rood kruisje rechts op 
tabblad “dag” in je werkstaat) 
Daarna kun je de nieuwe dienst er in zetten. 

Mocht er een geplande dienst komen te vervallen, dan deze dienst niet vervangen 

door: 00.00-00.00, maar de dienst eruit halen zodat er niets staat. 
 

 BBL scholing en scholing  
Er is een onderscheid gemaakt in “BBL scholing” en “Scholing”. 
BBL scholing is alleen voor de BBL leerlingen aan het ROC, alle andere scholingen worden 
dus geroosterd onder “Scholing” 
 

 Woon-werk verkeer hoef je nergens in Nedap te noteren, dit wordt automatisch 
doorberekend 
 

 Zorg voor externe cliënten (VZH en nachtdienst) altijd aan het begin van je dienst 
noteren 

 
 
Heb je toch nog vragen dan kun je terecht bij de planner 


