UURROOSTERS

HOE INZETBAAR ZIJN UW MEDEWERKERS?
Kwalitatieve zorgverlening en werkbaar werk:: dat zijn de uitdagingen waar u als zorgorganisatie
dagelijks mee geconfronteerd wordt. Een van de belangrijkste factoren die een impact hebben op
de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening is de hoeveelheid beschikbaar personeel.
Toch is een grote beschikbaarheid niet altijd een garantie op een betere zorg- en dienstverlening.
Het is belangrijk dat u een goed evenwicht vindt tussen het benodigd aantal medewerkers en de
zorgbehoefte van uw bewoners enerzijds, en de inzetbaarheid van uw personeel anderzijds.
De zorgbehoefte van uw bewoners en de beschikbaarheid van uw personeel zijn fluctuerende parameters.. De beschikbaarheid is in grote lijnen een vaststaand geheel, maar varieert door bijvoorbeeld
afwezigheid wegens ziekte, thematisch verlof of in uren die gespendeerd worden aan de kwaliteitsverbetering van de zorg- en dienstverlening (werkgroepen, vormingen...).

DE WERKELIJKE INZETBAARHEID:
DE NETTO BESCHIKBAARHEID

ROOSTERBELEID

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de werkelijke

Roosterbeleid draait om meer dan alleen harde cijfers van bruto naar

inzetbaarheid van uw personeel. Dit is enkel mogelijk wanneer

netto beschikbaarheid. Het bepalen van het werkrooster van mede-

u de netto beschikbaarheid in kaart brengt.

werkers heeft een belangrijke impact op hun privéleven. Zeker in de
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van de uurroosters. Dikwijls is het niet kennen van de netto

Een variabel uurrooster geeft de nodige flexibiliteit in de planning, maar

beschikbaarheid de reden waarom het fout loopt in de planning.

vraagt ook flexibiliteit van de medewerkers.

Een eerste signaal hiervoor kan het systematisch opbouwen
van overuren zijn: er wordt meer personeel ingepland dan er

Vaste uurroosters hebben veel beperkingen en worden daarom nog

beschikbaar is. Een ander voorbeeld is de realisatie van het

zelden toegepast. Af en toe wordt in één organisatie zowel met vari-

geplande uurrooster.

abele als met vaste roosters gewerkt. Dit is niet ideaal omdat hier per
medewerker bepaald wordt welk uurrooster hij of zij toegekend krijgt.

Andere factoren die de planning sterk beïnvloeden zijn de ver-

Dit leidt tot het verlenen van priviléges en/of het uitsluiten van bepaalde

schillende contracttypen en de shiften waarmee u roostert. Het

medewerkers.

is een hele uitdaging om deze af te stemmen op de zorgbehoeften en werkbaar werk. Idealiter is elke dag evenwichtig geplant,

Een goed roosterbeleid vormt een belangrijke basis voor de unifor-

zowel in de hoeveelheid medewerkers als in het aantal shiften.

miteit binnen uw organisatie. Een gedragen visie over type roosters

In praktijk is dit niet altijd haalbaar

(vast, variabel), type shiften, verlofspreiding, wensen, rotatie, termijn van
uithangen en dergelijke meer maakt dit mogelijk.

WETGEVING
Ook de wetgeving speelt een rol bij de personeelsplanning. Maar zelden wordt er optimaal geroosterd volgens de geldende wetgevingen.
Meestal niet bewust, wel omwille van onwetendheid of overmacht. En
hoewel in sommige gevallen overmacht als reden van afwijking wordt
toegestaan in de realisatie, geldt dit nooit voor de planning.

NIEUWE ROOSTERMETHODIEK

PROBIS CONSULT

TEVREDENHEIDSMETING

Probis Consult adviseert en begeleidt zorgen welzijnsvoorzieningen en diensten op
diverse domeinen bij de opmaak en de uitrol
van hun strategisch beleid en de ontwikkeling
van hun organisatie. Deze voorzieningen en
diensten evolueren naar een moderne,
professionele en dienstverlenende organisatie
waarin klantgerichtheid, efficiëntie en
effectiviteit centraal staan.

aangewezen om een tevredenheidsmeting uit te voeren bij uw mede-

Als u als organisatie voor een nieuwe roostermethodiek staat, is het
werkers. De resultaten van deze meting geven, samen met geldende
wetgeving, goede inzichten voor de vorming van de nieuwe methodiek.

BETREK UW MEDEWERKERS
Een nieuwe roostermethodiek uitwerken is geen evidentie.
Deze overdragen naar de medewerkers nog minder. Daarom doet u
er goed aan om uw medewerkers maximaal bij dit proces te betrekken.
Bijvoorbeeld door gezamenlijke workshops. Als u rekening houdt
met de bezorgdheden van uw medewerkers, komt u tot een roostermethodiek die door de hele organisatie gedragen wordt waardoor
een vlotte implementatie mogelijk is.
De adviseurs van Probis Consult begeleiden u graag in dit proces.

BENIEUWD WAT PROBIS CONSULT VOOR U KAN BETEKENEN?
Neem contact op met ons via info@probis.be
of 014 58 58 00. We helpen u graag verder.
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