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Bedankt
dat u gekozen heeft voor RoosterPlaats.

Zodra u een plannersaccount heeft aangemaakt, kunt u met deze handleiding aan de
slag. Indien u nog geen account heeft aangemaakt kunt u een plannersaccount
aanmaken via 'gratis aanmelden' op onze website. 

Heeft u problemen bij het aanmaken van een plannersaccount,
neem dan contact met ons op via helpdesk@roosterplaats.nl

mailto:helpdesk@roosterplaats.nl


Wanneer u voor het eerst inlogt als planner, kunt u de gegevens van uw organisatie of
vereniging en de contactpersoon vastleggen. Tevens kiest u voor een 'type rooster'. Deze
keuze bepaalt hoe het testrooster, dat voor u wordt klaargezet, eruit ziet.  Met het
testrooster kan u gelijk verschillende functies testen. Uiteraard kan u ook meteen een eigen
rooster maken. Vanaf de volgende pagina zijn de basisfuncties toegelicht.

1. Start



2. Verschillende functies toegelicht

Medewerkers toevoegen
Voor het toevoegen van medewerkers gaat u naar de pagina 'Medewerkers'. 

Er zijn 3 testmedewerkers voor u aangemaakt. Deze medewerkers kunt u gerust
verwijderen of aanpassen. In de basismodule is ruimte voor 10 medewerkers. 

                                                               

                                                              medewerker naar het archief verplaatsen (er komt dan ruimte  
 voor een nieuwe medewerker) tekst toevoegen. De
testmedewerkers die door RoosterPlaats zijn aangemaakt in uw
omgeving komen niet in het archief terecht maar worden
definitief verwijderd.

gegevens medewerker aanpassen. Op de volgende pagina
worden een aantal gegevens van de medewerker toegelicht.

medewerker toevoegen, ruimte voor nog 7 medewerkers



Medewerkers kunnen voorkeurssterren krijgen. Medewerkers hebben automatisch 3
voorkeurssterren. De voorkeurssterren zijn alleen van belang, wanneer u gebruik maakt
van de aanvullende module 'Automatisch Plannen'. 

Wanneer er is gekozen voor een flexibel of vast contract, kan dit na het toevoegen van
de medewerker niet meer gewijzigd worden.

Een medewerker kan alleen ingepland worden of zelf inloggen, zodra het contract
geldig is. Een medewerker kan enkel inloggen wanneer de aanvullende module
'Medewerker Toegang' geactiveerd is.

Beschikbaarheid vastleggen

De optie om de beschikbaarheid op te geven, staat standaard uitgeschakeld. De
functie kan eventueel genegeerd worden. Wanneer de functie wel wenselijk is, kan
de functie worden ingeschakeld door de planner, middels de instellingen van de
tool. 
De beschikbaarheid moet overeenkomen met of ruimer gepland zijn dan de
tijdblokken. Om de beschikbaarheid van een medewerker vast te leggen gaat u naar
de pagina 'Beschikbaarheid', te vinden onder 'Administratie'.

                               

            
           



                Beschikbaarheid voor betreffende week handmatig vastleggen

                Standaard beschikbaarheid vastleggen (mogelijkheid voor 2 opties)
 
                

                Standaard beschikbaarheid toepassen voor betreffende week (geel of rood)

                               

            
           

Rooster aanmaken

Om een rooster aan te maken gaat u naar de pagina 'Roosters' en kiest u vervolgens
voor                     . Er kunnen meerdere afdelingen binnen 1 rooster worden
aangemaakt.



Een afdeling bestaat uit 1 of meerdere tijdblokken (diensten).

Zodra er een afdeling met tijdblok is aangemaakt wordt het zichtbaar in het rooster
van die specifieke week. Het is mogelijk om, zodra het rooster compleet is, het
rooster op te slaan als template (in- of exclusief personeel). Het rooster wordt dan
opgeslagen en kan worden toegepast bij andere weken. U slaat een rooster op,
middels de optie 'deze week als template opslaan'. Deze optie is onder het rooster
te vinden. Een template kan eventueel worden aangepast door het aangepaste
rooster opnieuw op te slaan als template. Templates die niet meer worden gebruikt
kunnen verwijderd worden bij de Instellingen van de tool. 

Om medewerkers in te kunnen plannen is het van belang de medewerker toe te
wijzen aan de betreffende afdeling. Anders kan de medewerker niet ingepland
worden.

             medewerkers toevoegen aan afdeling 

                               

            
           
Zodra de beschikbaarheid van de medewerkers is vastgelegd en de medewerkers
zijn toegewezen aan de afdeling, kan een medewerker ingepland worden.

                               

            
           

Plannen



Naast de gratis Basismodule biedt de tool aanvullende modules met extra functies.

Met deze aanvullende module geeft u uw personeel toegang tot de tool. Zij kunnen
online hun rooster inzien. Binnen deze module kiest u zelf waar medewerkers toegang
tot krijgen.

Met deze aanvullende module kunnen medewerkers zelf de door hun gewerkte uren
doorgeven, eventueel onkosten declareren of reistijd doorgeven. Bij gebruik van deze
module is de aanschaf van de aanvullende module Medewerker Toegang noodzakelijk.  

De basismodule biedt ruimte voor 10 medewerkers. Wanneer u met meer dan 10
medewerkers in de tool wilt werken, is de aanvullende module Extra Personeel nodig.
De aanvullende module biedt 10 Extra Medewerkers. Er kunnen meerdere Modules
geactiveerd worden. 

Deze module kan uitkomst bieden wanneer u met meerdere vestigingen werkt. Roosters
zijn per vestiging beschikbaar en personeel kan makkelijk uitgewisseld worden.
Daarnaast biedt de module uitgebreide management rapportages.

 ‘
Met Automatisch Plannen, plant de tool voor u het personeel in het rooster. De tool
houdt hierbij rekening met beschikbaarheid, kosten, toewijzing aan afdeling en een
eventuele voorkeur van de planner. 

Hiermee kan u zelf in de tool rapportages samenstellen.

 
Als u de tool herkenbaar wil maken voor uw eigen personeel, kan u ervoor kiezen de lay-
out van de tool naar uw eigen voorkeur aan te passen. Met Whitelabel kan u kiezen voor
uw eigen kleuren en logo. Tevens is het mogelijk om een eigen url aan te vragen en de
berichten vanuit de tool met uw handtekening en logo te ondertekenen.

3. Aanvullende Modules

Medewerker Toegang

Urenregistratie

Extra Personeel

Hoofdkantoor

Automatisch Plannen

Rapportage 

Whitelabel 



- Het rooster is te downloaden als PDF of Excel bestand.

Deze optie is vinden op de pagina 'Roosters'. Wanneer u gebruik maakt van de
aanvullende module ‘Medewerker Toegang’ kan u de roosters via de tool naar uw
personeel sturen.

Door de ‘Afsluiten’ te kiezen, in de menubalk, krijgt u een overzicht van de gewerkte uren
opgesplitst naar vast en flexibel personeel. Tevens wordt onder ‘Bezetting’ een overzicht
weergegeven van de bezetting per week. Let op: Kies op de pagina die geopend wordt
nadat u voor 'afsluiten' kiest, opnieuw voor 'week afsluiten' om de week daadwerkelijk af
te sluiten.

- Onder de knop ‘Instellingen’ kunnen verschillende instellingen aangepast worden voor
het rooster.

- Op de website staan de antwoorden m.b.t. veel voorkomende vragen. Klik HIER voor  
  de webpagina

3. Aanvullende opmerkingen

https://www.roosterplaats.nl/support/populaire-vragen/

