
  
  
  
  
  
  
  
  

Handleiding medewerker toegang  

  
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deze handleiding is naar aanleiding van de module ‘Medewerker toegang’ geschreven. Dit is een 
aanvullende module van RoosterPlaats. In deze handleiding worden de opties van de module uitgelegd. 
In het eerste gedeelte zullen functionaliteiten worden beschreven voor de planner. Na deze 
uiteenzetting wordt ingegaan op de functionaliteiten voor de werknemer.  

  
  
Planner: Module Medewerker toegang activeren   

  
Voordat u gebruik kan maken van de module ‘Medewerker Toegang’ is het van belang dat u de module  
aanzet. Een overzicht van de modules vindt u 
op de pagina ‘Upgrade’. De upgradepagina 
kunt u vinden via de knop ‘upgrade’ in de 
menubalk (figuur 1). Op deze pagina kan u zelf 
te allen tijde handmatig de module aan of 
weer uitzetten. Wanneer u de module aan 
heeft gezet kan u direct aan de slag met de 
module.  

  
 

          
                         Figuur 1                                                                                                   

 
Planner: Hoe geef ik medewerkers toegang tot RoosterPlaats?  
  
U kunt uw medewerkers als volgt toegang geven tot RoosterPlaats:  
  

 Via ‘beschikbaarheid opvragen’ kunt u de medewerkers uitnodigen om in RoosterPlaats hun 
beschikbaarheid in te voeren. Dit kunt doen door op de naar de pagina Beschikbaarheid via 
het menu-item Administratie 
(figuur 2) te gaan en daar te 
drukken op “Per e-mail 
medewerker beschikbaarheid 
opvragen” in  het submenu. De 
geselecteerde medewerkers 
ontvangen vervolgens een email 
waarin een link is opgenomen 
naar de medewerker omgeving.                                                         

                                   Figuur 2 
 

 U kunt gepubliceerde roosters aan uw medewerkers beschikbaar stellen. Dit doet u door Publiceren te 
kiezen in het submenu op de Rooster pagina. Zodra het rooster status gepubliceerd heeft, is er een 
knop verzenden beschikbaar. Hiermee kunt u een email naar uw medewerkers sturen waarin de link 
naar het rooster is opgenomen. Medewerkers kunnen zodra ze een link in de email hebben geopend, 
een eigen account aanmaken via de knop ‘Account maken’.  

  
  
 
 
  
 
 
  
  
Planner: Rooster publiceren  

  
  

  
  
  
  

Figuur 1   



Voordat de medewerkers in hun eigen omgeving het rooster kunnen bekijken dient u als planner het  
door u gemaakte rooster te publiceren in de omgeving van de planner. Dit kunt u doen via de  
knop ‘publiceren’ weergeven in de grijze balk onder de menubalk (zie figuur 3) op de pagina Roosters.  
Een publicatie van een rooster kunt u ieder moment intrekken, via de knop ‘publicatie intrekken’ die 
na het publiceren te vinden is in dezelfde grijze balk.  
  

 
   Figuur 3 
 
 
Planner:  Rooster verzenden  
  

Na het publiceren dient u een rooster te verzenden naar uw medewerkers. Middels de mail met link krijgen ze 
toegang tot hun eigen omgeving. De knop verzenden is na het publiceren van het rooster te vinden in de lichtgrijze 
menubalk op de pagina Roosters Wanneer u op ‘verzenden’ klikt 
komt op een andere pagina (figuur 4). Hier kunt u medewerkers 
selecteren die u het gepubliceerde rooster wilt toesturen. Het is 
van belang dat u een e-mailadres opgeeft voor de medewerkers. 
Naar medewerkers zonder opgegeven e-mailadres kan geen 
rooster worden verstuurd. Het e-mailadres kunt u opgeven op de 
medewerker pagina. Hier ziet u een overzicht van alle 
medewerkers. Achter iedere naam vindt u een potloodje. Als 
hierop klikt  opent  er  zich  een  scherm  waarop  u  gegevens,  
ook  het     e- mailadres,  van een medewerker kan opslaan.   

 

 

                     Figuur 4  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planner:  Medewerkers omgeving  
 
Wanneer u de medewerkers, met e-mailadres, heeft geselecteerd en het rooster heeft toegezonden 
ontvangen de medewerkers een e-mail met een link. Wanneer de medewerkers de link openen kunnen 
zij het gepubliceerde rooster zien in hun eigen omgeving. Wanneer de medewerkers de link hebben 
ontvangen hoeven zij in principe een rooster niet meer toegezonden te krijgen. Via de verkregen link 
kunnen zij namelijk ook roosters die in de toekomst gepubliceerd worden inzien. Het is hierbij wel van 
belang dat de planner de roosters publiceert wanneer ze af zijn. Het is ook mogelijk, zoals reeds 
vermeld, voor de medewerker om een medewerkers account aan te maken. Mocht 1 van de 
medewerkers de planner zijn dan zal de tool bij het aanmaken van een medewerkers account - na het 
aanmaken van een plannersaccount met hetzelfde e-mailadres - vragen of de accounts gekoppeld 
mogen worden. Hierdoor kan de planner in zijn/haar eigen account van de plannersaccount naar de 
medewerkers account switchen en visa versa. Dit kan via het witte pijltje rechtsboven in de hoek van 
de tool (figuur 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5 
  

Een medewerker kan dus in de roosteromgeving komen via de link in de e-mail of door in te loggen via 
zijn/haar eigen werknemersaccount.  
 
 
Planner: bijhouden wijzigingen 

Zodra u een rooster gepubliceerd heeft worden de wijzigingen die daarna in het gepubliceerde rooster 
worden gemaakt bijgehouden. Zodra er iets gewijzigd is in een gepubliceerd rooster wordt en een rood 
uitroepteken achter ‘verzenden’ in de menubalk boven het desbetreffende rooster getoond. Als u 
vervolgens op verzenden klikt kan u de optie ‘Naar de medewerker met gewijzigd rooster’ kiezen. Door 
middel van die optie wordt het gewijzigde rooster alleen verstuurd naar medewerkers waarvoor 
wijzigingen in het rooster gelden. Deze medewerkers krijgen vervolgens een e-mail waarin wordt 
aangegeven dat het rooster is gewijzigd. Aan deze e-mail is ook een link toegevoegd. Via deze link kan 
de medewerker het gewijzigde rooster zien. De wijzigingen zijn met een blauw uitroepteken 
weergegeven en de verwijderde diensten zijn doorgestreept.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planner: Extra opties  

Zodra u gebruik maakt van de module ‘Medewerker toegang’ vindt u onder ‘Instellingen’ een aantal 
nieuwe opties (figuur 6).  

  

 

Figuur 6  
  
Hier kunt u bijvoorbeeld aangeven of medewerkers elkaars rooster kunnen inzien of dat ze de optie 
krijgen om zelf verlof aan te vragen. Wanneer u met de muis op de vraagtekens gaat staan (achter de 
opties) verschijnt er een beschrijving van de optie.  

 
  
Werknemer:  Verlof aanvragen  

Wanneer men gebruik maakt van de module ‘medewerker toegang’ kunnen de medewerkers zelf 
verlof aanvragen. Dit kunnen ze doen door eerst in te loggen op RoosterPlaats (wanneer ze een account 
hebben aangemaakt anders kunnen ze gebruik maken van de link in de e-mail). Vervolgens komen ze 
in de medewerkersomgeving van RoosterPlaats (figuur 7)  

  

 
Figuur 7  

   
 



Via ‘verlof’, bovenin de menubalk komt men op de verlofpagina. Hier vindt men het verlofoverzicht en 
kan men verlof aanvragen. Dit kan via ‘verlofaanvraag indienen’ (figuur 8).  
 

  
Figuur 8  

Geef vervolgens de verlofdagen en het aantal verlofuren 
op. De tool zal aangeven dat verlof alleen per week kan 
worden aangevraagd (i.v.m. weekrapportages) (figuur 
9).  

  
               Figuur 9  

  

De planner krijgt na de verlofaanvraag een e-mail waarin staat vermeld dat er een verlofaanvraag is 
ingediend. Wanneer de planner vervolgens inlogt zal hij/zij zien dat er verlofaanvragen klaarliggen om 
beoordeeld te worden (figuur 10). De kop administratie is namelijk roodgekleurd en achter 
‘verlofaanvragen’ vindt men een rood uitroepteken.  

  

 

Figuur 10  
 
 
 
 
 



 
Via ‘verlofaanvragen’ in de menubalk komt  
men op de pagina met het verlofoverzicht. 
Hier kan de planner die verlofaanvragen 
goedkeuren of afkeuren (via het 
vraagteken achter de verlofaanvraag van 
iedere medewerker). Daarna ontvangt de 
medewerker een e- mail met de boodschap 
of de verlofaanvraag is goedgekeurd of 
afgekeurd. Wanneer een medewerker al 
ingepland is in het rooster zal zijn naam 
rood kleuren. Wanneer een medewerker 
nog niet is ingepland op die dag zal hij bij 
‘niet-beschikbaar personeel’ komen te 
staan. Voor zijn naam, zie figuur   11, zal 
een zonnetje komen te staan.  

                           Figuur 11 
 
Werknemer: Dienst ruilen  
  
Via de module kunnen medewerkers ook zelf diensten ruilen. Een planner moet een aanvraag om iets 
te ruilen altijd goedkeuren. Een medewerker kan, wanneer hij/zij is ingelogd, een dienst ruilen via het 
rooster. De medewerker ziet afhankelijk van de modus respectievelijk zijn of haar naam blauw en 
onderstreept in het rooster staan (modus ‘Weekoverzicht’: zie figuur 12) dan wel het ruilicoontje 
achter zijn of haar naam (modus ‘Mijn rooster’: zie figuur 13).  

 

Figuur 12 

 

 

Figuur 13 

Wanneer men – afhankelijk van de modus - op zijn/haar eigen naam of op het ruilicoontje klikt  
verschijnt een scherm waarmee men een ruilverzoek kan indienen (zie figuur 14). 



 

 

Figuur 14 

Op dit scherm kan men kiezen tussen het ‘Laten overnemen’ van de dienst en het ‘Ruilen’ van de dienst. 
Het verschil tussen ruilen en overnemen is dat bij overnemen degene die het verzoek indient geen 
dienst van de andere medewerker overneemt. Als men kiest voor ‘Laten overnemen’, dan ziet de 
medewerker 1 of meerdere namen van collega’s die de dienst kunnen overnemen en beschikbaar zijn 
(zie figuur 15).  

 
Figuur 15 

Als men kiest voor ‘Ruilen’ dan komt men op een pagina waar verschillende datums gekozen kunnen 
worden om mee te ruilen (zie figuur 16). Nadat verschillende datums gekozen zijn kan men de 
verschillende ruilopties bekijken.  



 

Figuur 16 

Op de pagina met de ruilopties (zie figuur 17) kan men de gewenste datum aanklikken om de 
medewerkers te zien die theoretisch de dienst zouden kunnen overnemen. De aanvrager neemt dan 
op deze datum een dienst over.  

 

 

Figuur 17 

 
Onafhankelijk van of men voor laten overnemen of ruilen heeft gekozen kiest de medewerker tenslotte 
1 of meerdere collega om zijn dienst over te laten nemen dan wel te ruilen. De desbetreffende 
perso(o)n(en) vinkt men aan en vervolgend verstuurt men het verzoek. De aangevinkte medewerker 
ontvangt nu een e-mail met een ruilverzoek. In de e-mail staat een link om bij het verzoek te komen. 
Wanneer de medewerker deze linkt opent ziet hij het verzoek. Via het vergroot glas (figuur 18) kan 
men het verzoek goedkeuren of afkeuren (figuur 19).  

  



 

Figuur 18 

                     
Figuur 19 

  

Als de medewerker een ruilverzoek accepteert dan krijgt de planner een e-mail. Het is dan aan de 
planner om een ruil goed te keuren of af te keuren. De planner kan het ruilverzoek in de tool onder 
‘administratie’ vinden (in het menu). Achter het kopje ruilverzoeken staat bij een openstaand 
ruilverzoek een rood uitroepteken. Wanneer de planner het verzoek goedkeurt krijgen beide 
medewerkers hiervan bericht, de ruiling wordt automatisch aangepast in het rooster.  

 

Werknemer:  Beschikbaarheid opgeven  

Het is ook mogelijk om de medewerker zelf zijn of haar eigen beschikbaarheid te laten opgeven. Dit 
kan via ‘beschikbaarheid’, weergegeven in de menubalk in de medewerkersomgeving. Op deze pagina 
kan een medewerker zijn of haar beschikbaarheid opgeven. Via het sterretje kan men een 
standaardbeschikbaarheid opslaan (figuur 20). Vervolgens kan de medewerker deze standaard 
beschikbaarheid laden voor iedere week naar keuze. Dat kan de medewerker doen door de 
desbetreffende week te openen en vervolgens op de toverstaf te klikken (figuur 21) . 
 

 
 

                     Figuur 20 



  
  
 

 
 

       

Figuur 21 
 

 
 

 


