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Voorwoord 

In dit Roosterstatuut is een overzicht van de interne en voor heel Lelie zorggroep bindend 

afgesproken regelingen en reglementen rondom planning en inzet van medewerkers opgenomen. 

Er worden een aantal specifieke afspraken over arbeidsvoorwaarden, regelingen en werkprocessen 

toegelicht en er wordt naar andere beleidsstukken verwezen die randvoorwaardelijk zijn voor het 

roosteren. 

Dit document richt zich aan leidinggevenden, planners en medewerkers. 

Vertrekpunt en context is de achterliggende wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de 

Arbeidstijdenwet (ATW), wet werk en zekerheid en de geldende CAO VVT. Deze ATW en CAO in het 

Roosterstatuut alleen als referentie genoemd en kunnen op het internet bij Actiz en GGZ Nederland 

altijd in de actuele versie ingezien of gedownload worden. 

In deze notitie wordt gesproken over leidinggevende. Dit kan zowel de teamleider als teamcoach zijn.  

De uitvoering van de planning is een teamtaak die wordt uitgevoerd door de teamtaakhouder(s) 

planning. Dit onder eindverantwoordelijkheid van de leidinggevende.   

Vragen over het Lelie zorggroep Roosterstatuut kunt u aan uw leidinggevende of aan de HRM 

afdeling stellen. 

 
 
Namens de werkgroep 
 



 

 

Missie en visie  

De Lelie zorggroep: wat is onze bestaansgrond? 

Lelie zorggroep heeft een breed aanbod zorg- en hulpverlening. In al het werk staat de zorg voor 

cliënten centraal. We willen goed voor en met elkaar zorgen voor mensen die dat nodig hebben. Dat 

met hart en ziel vanuit onze christelijke levensovertuiging. 

In Christus' liefde telt iedereen mee. Dat is de kern van de bijbel die Lelie zorggroep als richtsnoer 

heeft. Omdat Christus bewogen is met kwetsbare mensen en ons tot navolging oproept. Daarom telt 

iedere medewerker en cliënt mee en doet ertoe. 

 

De Leliezorggroep werkt vanuit de kernwaarden                                                                                          

Acceptatie, Bewogenheid, Eerlijkheid, Liefde, Moed, Nederigheid, Volharding en Vreugde.  

 

Visie Lelie zorggroep: wat streven wij na? 

In ons werk stellen we de zorgrelatie, dat wil zeggen de relatie tussen cliënt en medewerker, 

centraal.  We staan samen voor hetzelfde doel: iedere dag goede zorg- en hulpverlening bieden, 

vanuit christelijke uitgangspunten, aan ieder die dat nodig heeft.  

waarden Lelie zorggroep  

Dagelijks zorgen we voor- en verlenen we hulp  aan mensen die, net als wij, schepsels zijn van God. 

Daarom heeft ieder leven waarde! Ongeacht leeftijd, ziektebeeld of hulpvraag. We gaan uit van 

ieders mogelijkheden. Geïnspireerd door Bijbelse barmhartigheid  zijn we betrokken, attent, warm 

en liefdevol. Overige waarden waar we mee werken zijn: Acceptatie, Bewogenheid, Eerlijkheid, 

Liefde, Moed, Nederigheid, Volharding en Vreugde We doen graag goed aan allen.  

De merken waar wij mee werken 

In 2010 besloten Zorggroep Rijnmond, Agathos Thuiszorg en Curadomi bestuurlijk te fuseren onder 

de naam Lelie zorggroep. In 2011 kwam er een nieuwe loot aan de stam bij: De Driehoek. De 

Driehoek is in 2012 verdeeld in twee organisaties: Cruciaal christelijke GGZ en De Driehoek 

Kerkmaatschappelijk werk. Sinds 1 januari 2014 maakt ook STAGG, christelijke GGZ onderdeel uit van 

Lelie zorggroep. Vanaf 25 november 2014 is In de Bres, christelijke GGZ eveneens onderdeel van Lelie 

zorggroep. Per 10 juni maakt de christelijke GGZ, na een faillissement, geen onderdeel meer uit van 

Lelie zorggroep. 
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1 Visie op Roosteren en plannen 

1.1 Het uitgangspunt 

Roosters, planprocessen en -systemen zijn voor de afdelingen in de organisatie de instrumenten voor 

het plannen van het personeel in wisselende diensten/routes op de lange-, middellange- en korte 

termijn. 

Roosteren heeft als doel de medewerkers op een effectieve en efficiënte manier in te plannen ten 

behoeve van de aan de cliënt te leveren zorg. Het Roosterstatuut zorgt voor de medewerkers en de 

werkgever voor duidelijkheid rond planning en inzet door heldere regels, waarden, rechten en 

plichten. De basis van het Roosterstatuut is het uniform planproces waarmee een planning tot stand 

komt die de zorgvraag, het personeels- en het organisatiebelang in balans brengt maar die ook 

voldoende flexibiliteit biedt. Dit zowel voor de intra als extramurale zorg binnen de Lelie zorggroep. 

M.a.w. samen in balans 

De belangen van de cliënt, de organisatie en de medewerker worden daarbij in onderling evenwicht 

gebracht. 

Het leveren van mensgerichte, veilige, op het juiste moment beschikbare en professionele zorg 

vraagt om een optimale personeelsbezetting gedurende veelal 24 uur per dag. 

Het belang van de organisatie is dat er binnen operationele en financiële kaders doelmatig en op 

hoog kwaliteitsniveau gewerkt wordt. Het streven is de personele inzet vraaggestuurd en tactisch te 

plannen. Dat betekent in het leveren van zorg rond wonen, verpleegkundig/verzorgende handelingen 

en welzijn plannen op “warme bedden” op basis van geïndiceerde zorg. Het gevolg daarvan is dat de 

roosters met de vraag meebewegen en er een beroep gedaan wordt op de flexibiliteit van de 

medewerker. Hiervoor zijn er in dit Roosterstatuut regels en richtlijnen opgenomen.  

Het belang van de medewerker betekent dat er rekening wordt gehouden met de effecten van het 

roosteren op werk- en privéleven. Een uitgangspunt is dat we “gezond roosteren” binnen de regels 

van de Arbeidstijdenwet (ATW), de wet werk en zekerheid en de geldende CAO. De gezondheid en 

het welzijn van de medewerkers staan centraal. Hierbij hanteren wij in sommige regio’s ook het 

principe van innovatief/zelf roosteren waarbij de medewerker via overleg invloed op het rooster 

heeft maar er wel duidelijke uitgangspunten zijn.  
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2 De uitgangspunten 

2.1 De Wet en de CAO 

De visie op roosteren is vertaald in afspraken en regels. Deze afspraken en regels vormen binnen 

Lelie zorggroep de leidraad voor het roosteren. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van het 

roosteren/plannen bij Lelie zorggroep beschreven. De uitgangspunten dienen als kader bij het 

planproces van Lelie zorggroep waarbij planprocessen inhoudelijk wel kunnen verschillen. Zo zal een 

intra- of extramurale groep anders gepland kunnen worden. Daarnaast zijn er rond bepaalde 

onderwerpen al afspraken gemaakt waar in deze notitie naar wordt verwezen. Bovenal geldt dat we 

gezond roosteren en daarbij de Arbeidstijdenwet (ATW als belangrijkste wet hierbinnen), Wet werk 

en zekerheid, de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) en de CAO volgen.  

2.2 Arbeidstijdenwet 

In de Arbeidstijdenwet worden maximale dienstlengten, maximale werktijden per periode en 

minimale pauze- en rusttijden genoemd. Wij houden ons aan de wet en deze is altijd leidend voor 

het maken van roosters binnen Lelie zorggroep. 

2.3 CAO en individuele arbeidsovereenkomst 

In de CAO staan diverse artikelen die invloed hebben op het tot stand komen van roosters. Daarnaast 

is in de CAO bepaald dat de Jaarurensystematiek (JUS) wordt toegepast. Lelie zorggroep heeft te 

maken met de CAO VVT. De geldende CAO wordt bij het personeel toegepast. In het verlengde van 

de CAO ligt de individuele arbeidsovereenkomst. Deze biedt kaders voor de omvang van de te 

verrichten werkzaamheden en de momenten waarop de medewerker kan worden ingezet. 

2.4 De eigen regels van Lelie zorggroep 

Binnen de teams zijn eigen roosterafspraken gemaakt waarbij het voornamelijk om procedures gaat. 

Deze kunnen in het licht van dit roosterstatuut getoetst worden. 

Met dit roosterstatuut vervallen een aantal documenten: 

- Leliezorggroepwzw.Kwaliteitshandboek.nl/925_17001_roosterreglement (roosterreglement 

lelie zorggroep)  

- Agathos.kwaliteishandboeken.nl/5573_6171_richtlijn_plannen_personeel.html  (richtlijn 

plannen personeel)  

- Roosterafspraken regio Noord Veluwe.  

- Afspraken met betrekking tot planning en rooster thuiszorg  

- Regeling vakantieverlof is integraal overgenomen in dit roosterstatuut 
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3 Het planproces  

3.1 Planproces  

Wij werken met een eenduidig planproces op alle locaties en regio’s. Binnen de Lelie zorggroep 

wordt gewerkt met een basisrooster. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de juiste formatie 

en samen met de planner voor het basisrooster. De planner plant en verwerkt de wensen van de 

werkgever en werknemer en brengt een perioderooster uit. Daarna is het de verantwoordelijkheid 

van de leidinggevenden om het rooster te realiseren. In sommige regio’s wordt het zelf organiseren 

toegepast bij de planning en realisatie van het rooster. De teamcoach is dan verantwoordelijk voor 

de juiste formatie en het formatieplaatsenplan (FPP). 

 

 
 

 

3.2  Bruto-netto berekening en productiviteit.  

De bruto-netto berekening wordt vooraf bepaald en dient de inschatting van de benodigde 

bezetting, afgeleid van de geprognosticeerde capaciteitsvraag. Bij het bepalen van de formatie wordt 

altijd over bruto- en netto-uren gesproken. De 1878 uur ((365 dagen/7) keer 36 uur) zijn bruto-uren. 

Van dit aantal moeten nog vakantie-uren, feestdagen in het verlofmandje, scholingstijden en ziekte-

uren afgetrokken worden om bij de netto inzetbare uren te komen. De netto-uren kunnen per jaar 

verschillen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal feestdagen dat in het jaar op een 

doordeweekse dag valt. 

De netto-uren kunnen ook per medewerker verschillen. Het aantal vakantie-uren in een jaar is 

immers afhankelijk van de leeftijd, overgangsregelingen of individuele afspraken. 
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Voorbeeld bruto/netto binnen de VVT, uitgesplitst voor intra- en extramuraal. 

 

 

 

Het uitgangspunt voor het plannen is een door het management van Lelie zorggroep goedgekeurde 

formatie (in netto uren). Door mede van de vastgestelde Lelie zorggroep bruto-netto factor kan de 

daarvoor benodigde personele bezetting berekend worden. 

De bruto-netto berekening wordt jaarlijks geactualiseerd en in afstemming met de PDCA cyclus 

opnieuw vastgesteld. Daarnaast is van belang op welke wijze de productie wordt berekend. 

Onderstaand een voorbeeld voor een intramurale en extramurale setting. Intramuraal productie van 

80% en extramuraal een productie van 65%.  

Geplande (facturabele) productie-uren:        80 uur 

Niet productieve uren (team overleggen)    +   20 uur 

Totaal benodigde personeelsinzet (= netto-uren):   = 100 uur 

 

In de thuiszorg is voor het behalen van 65% declarabele uren de volgende berekening van toepassing 

uitgaande van uren:   

Geplande (facturabele) productie-uren (65% productief:     65 uur 

Niet productieve uren (reistijd, tijd tussen cliënten, verlof, verzuim…): +   35 uur 

Totaal benodigde personeelsinzet (= netto-uren):   = 100 uur 

Uren inzet per functie in basisplan correspondeert bij uren inzet volgens de normen van de ZZP-tool. 

Hierbij gelden de volgende criteria: 

 Het basisplan komt overeen met de uren vanuit de ZZP-tool. 

 Het basisplan omvat uren vanuit de teamrollen  

 Het basisplan bevat ook indirecte zorg (EVV-uren) 

 Er is rekening gehouden met  ongeplande zorg   
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Het basisplan plus indirecte en voorwaardelijke zorg is het aantal benodigde netto uren daarna wordt 

nog de bruto/netto factor toegepast. 

3.3  Jaarplanning 

In de jaarplanning worden onder andere: teamoverleggen, scholing, OR-deelname, werkgroepen, 

commissies, aangevraagde vakantie/vrije dagen, bijzonder verlof, zwangerschaps- en 

bevallingsverlof, operaties, schooldag leerlingen  meegenomen. Deze worden in een planning afgezet 

tegen de te verwachten werklast over het jaar. Dit gebeurt in nauwe samenspraak tussen teamcoach 

en planner conform de daarbij behorende verantwoordelijkheden.   

3.4 Jaarurensystematiek (JUS) 

Lelie zorggroep maakt gebruik van de jaarurensystematiek. Het doel van het beleid is het mogelijk te 

maken de inzet van medewerkers optimaal af te stemmen op de bedrijfsvoering over het jaar. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de te leveren werklast in de forecasting en de individuele wensen van 

de medewerkers ten aanzien van hun werktijdenregeling.  

In het jaargesprek wordt ook afgesproken wanneer de medewerker structureel niet kan werken. Als 

het mogelijk is, worden de wensen van de medewerker gehonoreerd. De gemaakte afspraken 

worden schriftelijk vastgelegd. Jaarlijks wordt in een evaluatiegesprek vastgesteld  of deze afspraken 

nog relevant zijn voor de medewerker en mogelijk zijn in de organisatie. In beginsel zijn afspraken 

een jaar geldig.  

Hierbij geld dat privé wensen niet worden gewogen maar in balans worden gebracht met de 

mogelijkheden in het team. Dat de privé wens kan worden gehonoreerd zolang het de 

verantwoordelijkheden richting werk niet belemmert.  

Een medewerker werkt in principe binnen de jaarurensystematiek waarbij meeruren alleen maar 

kunnen worden uitbetaald als er extra productie tegenover staat. Anders worden de uren in de JUS 

verwerkt. De planner verwerkt de extra uren in een nieuw rooster conform de deadlines. Hierbij 

wordt gestreefd naar een 0-saldo over 13 weken.  

Als je volledig werkt (36 uur per week), wordt je conform cao VVT zodanig ingepland dat je per blok 

van 26 weken op je contracturen uitkomt. Bij parttimers is dit over een jaar. Uitgangspunt vanuit de 

organisatie is echter om de fluctuatie (meer/minder uren per week) zoveel mogelijk te beperken, 

tenzij je specifiek als vakantiekracht werkt. In dat kader is het wenselijk om per periode van 13 

weken op nul uit te komen voor zover haalbaar en wenselijk in het roosteren van het team. 

3.5 Roosterdeadline, 2-maandenrooster en maandrooster 

Het gebruik van een 2-maandenrooster dat in blokken van een maand wordt aangevuld, zorgt ervoor 

dat medewerkers altijd minimaal 2 maanden vooruit weten hoe hun rooster eruit ziet en dat de 

flexibilisering hier ook op kan worden ingericht. Het is hierbij van belang dat de leidinggevende  en 

de organisatie wensen en eisen richting individuele medewerkers, dan wel de afdelingen tijdig 

aangeven bij de verantwoordelijke planner. Iedere 15e van de maand moeten de wensen zijn 

aangeleverd voor de periode startende ongeveer 2,5 maand later.  

Concreet betekent dit dat zowel Lelie zorggroep als werkgever en de medewerkers dezelfde 

deadlines hebben voor het aanleveren van informatie. Na de deadline aangeleverde informatie moet 



 

 

11 
 

ter beoordeling langs de leidinggevende voordat het in een rooster wordt verwerkt. Daarnaast zorgt 

de leidinggevende ervoor dat de roosters op de 1e van de daarop volgende maand gecommuniceerd 

worden. Aanpassing van het rooster nadat het is vrijgegeven, gebeurt in overleg met de 

medewerker. Bij de totstandkoming van de roosters wordt in sommige regio’s gebruik gemaakt van 

de gedachte van het innovatief/zelf roosteren. Hieronder zijn de aanvraagperiodes in maanden 

alsook in weeknummers weergegeven. De voorkeur is te plannen in maanden. Vanaf 1 januari 2017 

gaan de weeknummers er helemaal uit.   

aanleveren wensen 
publicatie van 

het rooster 

voor de 

periode 

Weeknummers 

2015-2016 

15 oktober 1 november januari Week 1 t/m 4 (04-01 t/m 31-01) 

15 november 1 december februari Week 5 t/m 8 (01-02 t/m 28-02) 

15 december 1 januari maart Week 9 t/m 13 (29-02 t/m 03-04) 

15 januari 1 februari april  Week 14 t/m 17 (04-04 t/m 01-05) 

15 februari 1 maart mei Week 18 t/m 21 (02-05 t/m 29-05) 

15 maart 1 april juni Week 22 t/m 26 (30-05 t/m 03-07) 

15 april 1 mei Juli Week 27 t/m 30 (04-07 t/m 31-07) 

15 mei 1 juni augustus Week 31 t/m 35 (01-08 t/m 04-09) 

15 juni 1 juli september Week 36 t/m 39 (05-09 t/m 02-10) 

15 juli 1 augustus oktober Week 40 t/m 43 (03-10 t/m 30-10) 

15 augustus 1 september november Week 44 t/m 48 (31-10 t/m 04-12) 

15 september 1 oktober december Week 49 t/m 53 (05-12 t/m 01-01-2017) 
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3.6 Realisatie van de roosters 

Registratie van de gerealiseerde roosters met de daadwerkelijk gewerkte uren geschiedt zo spoedig 

mogelijk na het einde van de maand in het roostersysteem. 

De deadline voor het controleren van de gerealiseerde roosters is iedere 8e van de maand. Uiterlijk 

op deze dag moet de leidinggevende de roosters naar Personeelsservices doorzetten voor de 

verwerking in het salarissysteem. Als een rooster door de leidinggevende is doorgezet naar de 

salarisverwerking, zijn er geen mutaties meer mogelijk. 
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4 Dienstrooster en wensen van individuele personeelsleden.  

4.1 Eenduidige en evenredige verdeling van diensten/routes en feestdagen. 

Het dienstenpatroon / de routes worden evenredig verdeeld over de teamleden. Ieder teamlid is 

inzetbaar voor alle diensten/routes tenzij er expliciete inzetbeperkende afspraken met de 

leidinggevende zijn vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de zorg- en capaciteitsvraag 

van de cliënten (de uren van de dienst/route) en het functieniveau van de medewerkers dat nodig is 

voor deze zorgvraag. 

Bij het opstellen van de roosters wordt rekening gehouden met een evenwichtig arbeidspatroon van 

de medewerkers. Het aantal werkdagen staat in redelijke verhouding tot het aantal contracturen. 

Medewerkers worden op feestdagen naar rato van hun dienstverband ingepland indien de 

bedrijfsvoering dit toelaat. Bij het plannen wordt ernaar gestreefd fluctuaties in te werken uren per 

week beperkt te houden. 

Het basisrooster is het uitgangspunt voor de feestdagen. Hierbij wordt het principe van “om en om” 

gebruikt. Tevens werken we bij de Lelie zorggroep met gekoppelde feestdagen. 

- Pasen of Pinksteren, kerst of oude1/nieuwjaarsdag, Hemelvaart of Koningsdag 

- 5 mei wordt conform het basisrooster ingepland.  

4.2 Structurele en incidentele wensen 

De bedoeling is altijd om in balans te komen tussen de individuele-, team- en organisatiebelangen. 

Daarin spelen goed werkgeverschap en goed werknemerschap een belangrijke rol. Binnen die 

context gaan we allereerst om met structurele en incidentele wensen. Daarnaast is het nodig een 

ondergrens te formuleren waar op kan worden teruggevallen. 

Een structurele wens is een wens van een medewerker niet ingepland te worden op een bepaalde 

doordeweeke dag. Dit geldt ongeacht de contractomvang van de medewerker. De aanvraag voor een 

structurele wens mag liggen tussen maandag 7:00 uur en vrijdag 18:00 uur en wordt voor maximaal 

een jaar afgesproken en schriftelijk vastgelegd. Bij het overgaan naar een andere afdeling vervalt de 

afspraak en zal hij opnieuw moeten worden vastgesteld. 

Een incidentele wens is een wens van een medewerker om in een bepaalde week een bepaalde 

dienst/route niet ingeroosterd te worden. Deze wens wordt 2 ½ maanden van tevoren, via de 

daarvoor bestemde aanvraagprocedure, voor de 15e van de bepaalde maand ingeleverd bij de 

planner. Het tijdig inleveren valt onder de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Er worden 

per week per medewerker twee incidentele wensen gehonoreerd als het werk dat toelaat. 

In uitzonderlijke situaties kan in dialoog en met wederzijds goedvinden na het uitkomen van de 

planning een verzoek worden gedaan om toch te werken op een wens/dag/dienst en wordt deze 

dienst ingepland.  

                                                           
1
 Oudejaarsdag is geen formele feestdag in de zin van de Cao VVT 
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4.3 Vakantieplanning  

4.3.1 Algemeen 

Een goede vakantieplanning komt tot stand in goed overleg tussen de werknemers onderling en de 

leidinggevende en is in het belang van de gehele organisatie. De werknemer is degene die vakantie 

aanvraagt; de leidinggevende is verantwoordelijk voor het vaststellen van de vakantie, uiteraard in 

goed overleg met de planner(s). 

In een vakantieperiode worden in principe alle diensten/routes ingevuld. Gedurende het hele jaar 

kan worden ingetekend voor vakantie, met inachtneming van de sluitingsdata. De sluitingsdata voor 

het intekenen van vakantie staan beschreven in het roosterstatuut, evenals de data wanneer bekend 

moet zijn of de vakantiewens is gehonoreerd. Voor de aanvraag- en toekenningperiode van het 

planbare verlof (aaneengesloten week / weken) gelden periodes. 

De wettelijke, bovenwettelijke en extra-bovenwettelijke vakantie-uren verjaren na vijf jaar. 

De werknemer kan in het hele jaar aanspraak maken op een vakantie van tenminste drie 

aaneengesloten weken, met inbegrip van de weekeinden daaraan voorafgaand en daarop 

aansluitend.  

Jaarlijks maakt de leidinggevende afspraken met de werknemer over het opnemen van het 

bovenwettelijk verlof en over de inzet van de opgebouwde uren. 

Bij uitzondering is het mogelijk dat een periode van langer dan drie weken aan verlof, buiten het 

hoogseizoen, wordt toegekend. Uiteraard als de belangen van het organisatieonderdeel zich 

hiertegen niet verzetten. Dit moet schriftelijk worden aangevraagd bij de leidinggevende. Het 

hoogseizoen betreft de zomerperiode van de basisschoolvakantie en de kerstvakantie. 

4.3.2 Uitgangspunten vakantie-uren 

De werknemer krijgt op vooraf gestelde data gelegenheid vakantie schriftelijk aan te vragen door 

middel van een formulier dat verstrekt wordt door de planner. Het besluit over toekenning van de 

aanvraag wordt 14 dagen na de uiterste inleverdatum vastgelegd. Indien de werknemer door 

privéomstandigheden niet in staat is vakantie aan te vragen, dient de werknemer in dialoog te gaan 

met de leidinggevende. De vaste data zijn: 

Periode aanvragen  

inleveren voor: 

Datum vakantieoverleg Datum vaststelling 

vakantieaanvraag 

1 februari t/m 14 juni Vóór 1 oktober 4 tot 7 dagen later 15 oktober 

15 juni t/m 30 

september 
Vóór 1 december 4 tot 7 dagen later 15 december 

1 oktober t/m 31 

januari  
uiterlijk 1 juni 4 tot 7 dagen later 15 juni 
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Overige aanvragen en 

planbare 

verlofmomenten  

Volgens de standaard 

roosterdeadlines (zie 

hoofdstuk 3.4) 

 

14 dagen na 

ontvangst 

aanvraagformulier 

 De data van zowel aanvraag als toekenning zijn bindend. Niet tijdig aangevraagd betekent niet 

meedoen in de eerste planning. Niet tijdig verwerkt of geen terugkoppeling door de 

leidinggevende betekent dat de medewerker mag uitgaan van toekenning, met uitzondering van 

bijzondere omstandigheden die door de leidinggevende, voordat de data zijn verstreken, met de 

medewerker worden besproken 

 De leidinggevende mag voor een medewerker niet ongevraagd vakantie vaststellen, behalve in 

uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld wanneer medewerker weigert vakantie op te nemen) of 

wanneer de organisatie dat noodzakelijk acht. 

 Incidenteel kan de leidinggevende onderbouwd een periode aanwijzen waarin geen vakantie kan 

worden opgenomen. De werkgever kan bij onvoorziene omstandigheden en in het belang van de 

noodzakelijke voortgang van werkzaamheden besluiten een tijdvak van een toegekend verlof te 

wijzigen. In overleg met de medewerker wordt een nieuw tijdvak vastgesteld. De schade voor de 

medewerker als gevolg van de wijziging wordt door de werkgever vergoed. Voorwaarde is wel 

dat de aanvraag volgens onderliggend reglement heeft plaatsgevonden 

 Wanneer knelpunten in de vakantieplanning worden gesignaleerd, wordt de planning besproken 

in een gezamenlijk werkoverleg. Dit werkoverleg staat standaard ingepland 4 tot 7 dagen na de 

uiterste inleverdatum van de verlofaanvragen. Alle werknemers hebben dezelfde rechten en 

plichten. 

 Wanneer de leidinggevende vakantie-aanvragen moet afwijzen en er onderling niet tot 

overeenstemming kan worden gekomen, wordt mede gekeken naar de tot dan toe aangevraagde 

vakanties en gehonoreerde vakanties tot maximaal 3 jaar eerder. De afspraken die hierover 

binnen het organisatieonderdeel zijn afgesproken, zijn voor het team inzichtelijk. 

 Pas nadat de planning rond is, tekent de leidinggevende voor akkoord en wordt het 

aanvraagformulier (bijlage) teruggegeven aan de werknemer. 

 Gedurende het jaar bestaat de mogelijkheid om zogenaamde ‘snipperdagen’ op te nemen, in 

overleg met de leidinggevende en tijdig aangevraagd volgens de vaste data zoals vastgelegd in 

Roosterdeadline, 2-maandenrooster en maandrooster. 

 Alle aanvragen worden tegelijkertijd op de uiterste inleverdatum in behandeling genomen. 

Uiterlijk 14 dagen later krijgt de werknemer bericht over de toekenning van de aanvraag van 

verlof. 

 Als een medewerker veel bovenwettelijke verlofuren over heeft dan kan een keuze worden 

gemaakt uit de mogelijkheden die zijn uitgewerkt in het MeerKeuze Systeem 

Arbeidsvoorwaarden. De medewerker is zelf verantwoordelijk om voor de vervaldatum van de 

verlofuren de uren te hebben opgenomen dan wel te hebben ingezet in de mogelijkheden die er 

zijn. Het inzetten van verlofuren is alleen mogelijk voor de bovenwettelijke verlofuren in overleg 

met de leidinggevende. 

 CAO gerelateerde verlofdagen worden in principe gehonoreerd tenzij er redenen zijn om het niet 

toe te kennen. Dit in wederzijds overleg.  
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4.3.3 Bijzondere situaties 

Overplaatsing c.q. nieuwe werknemers: Bij indiensttreding of overplaatsing van (nieuwe) werknemers 

en leerlingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met reeds geplande vakantie van de 

betrokkenen. 

Zwangere: Iedere zwangere werknemer dient 16 weken voordat ze met zwangerschapsverlof gaat, 

afspraken met de leidinggevende te maken over o.a. zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, 

onbetaald verlof en de wijze waarop vakantie uren worden opgenomen. Deze afspraken worden 

vastgelegd. 

Tijdens arbeidsongeschiktheid bouwen medewerkers het volledig aantal wettelijke en (extra) 

bovenwettelijke verlofuren op. De medewerker wordt gestimuleerd om deze verlofuren tijdens 

arbeidsongeschiktheid op te nemen. Bij opname van verlof tijdens arbeidsongeschiktheid speelt het 

percentage arbeidsongeschiktheid of aantal uren re-integratie-arbeid geen rol. 

Indien het vakantieverlof reeds is vastgesteld/verleend en de werknemer arbeidsongeschikt wordt 

vóór of tijdens de vastgestelde vakantie dan kan de werkgever het verlof intrekken en verzuimverlof 

toekennen. De medewerker kan de werkgever hiertoe verzoeken conform de voorschriften uit het 

verzuimreglement. Wanneer de medewerker aan de werkgever aannemelijk kan maken dat er sprake 

is van arbeidsongeschiktheid, dan wordt, dit ter beoordeling van de werkgever, het verlof 

ingetrokken. Indien van toepassing (zie het verzuimreglement) kan door de werkgever van de 

medewerker een medische verklaring worden verlangd die voorzien is van handtekening en stempel. 

Indien deze medische verklaring in het buitenland is opgesteld, in verband met vakantie aldaar, dient 

de medische verklaring in het Engels te zijn opgesteld. 

4.4 Meerdere contracten 

Een medewerker met meerdere contracten is zelf verantwoordelijk voor een goede afstemming van 

de werkzaamheden tussen de contracten. Meerdere contracten worden altijd gemeld bij de 

leidinggevende via de daarvoor bestemde HRM procedure. Indien de medewerker vanwege 

meerdere contracten bepaalde roosterwensen heeft die vallen buiten de mogelijkheden van wensen 

en verlof, kan hij deze bespreken met zijn leidinggevende. Indien het cliëntbelang en het teambelang 

het toelaten, kan de leidinggevende besluiten tot een speciale afspraak. Deze wordt gemaakt voor 

maximaal één jaar en wordt schriftelijk vastgelegd, bij voorkeur in het jaargesprek. Indien de 

medewerker op een andere afdeling gaat werken, wordt bekeken of de afspraak voortgezet kan 

worden. Als de contracten wijzigen, vervallen per direct de speciale afspraken. 

4.5 Inzetbeperking met medische oorzaak 

Indien een medewerker inzetbeperkingen kent met een medische oorzaak (arbeidsongeschiktheid 

ten gevolge van ziekte of gebrek vastgesteld door de bedrijfsarts) worden er afspraken op maat 

gemaakt tussen medewerker en leidinggevende. Deze afspraken worden zo vaak als nodig maar 

minimaal jaarlijks geëvalueerd en schriftelijk vastgelegd. De afspraak eindigt als de medische 

beperking ophoudt te bestaan. 
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4.6 Inzetbeperking met sociale grondslag 

Indien de medewerker vanwege privéomstandigheden bepaalde roosterwensen heeft die vallen 

buiten de mogelijkheden van wensen en verlof, bespreekt hij deze met zijn leidinggevende. Indien 

het cliëntbelang en het teambelang het toelaten, kan de leidinggevende besluiten tot een speciale 

afspraak. Deze wordt gemaakt voor maximaal één jaar en wordt schriftelijk vastgelegd (bij voorkeur 

in het jaargesprek). Indien de medewerker op een andere afdeling gaat werken, wordt bekeken of de 

afspraak voortgezet kan worden. Als de sociale omstandigheid wijzigt, vervalt de speciale afspraak. 

4.7 Afspraken over inzetbeperking met betrekking tot re-integratie 

Indien de medewerker vanwege medische omstandigheden binnen de re-integratie bepaalde 

roosterwensen heeft die vallen buiten de mogelijkheden van wensen en verlof, kan hij deze 

bespreken met zijn leidinggevende. De leidinggevende kan de Bedrijfsarts advies vragen over een 

passend re-integratietraject. Op basis van het re-integratieplan worden de diensten/routes 

ingeroosterd. De leidinggevende bepaalt of een re-integratie mogelijk is. Deze wordt gemaakt voor 

maximaal de periode van re-integratie en wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de medewerker op een 

andere afdeling gaat werken, wordt bekeken of de afspraak voortgezet kan worden. Als gevolg van 

ontwikkelingen binnen de re-integratie de omstandigheden veranderen, moet de speciale afspraak 

opnieuw worden vastgesteld. 

4.8 Ruilen 

Ruilen van diensten/routes kan op het moment dat het perioderooster is uitgebracht. Een dienst 

ruilen is alleen mogelijk in geval van een uitzonderlijke niet planbare situatie. Ruilen met een collega 

kan alleen als de dienst waartegen je ruilt, gelijkwaardig is. De dienst dient dus volledig binnen de 

roosterperiode te worden teruggewerkt. 

De afspraken over ruilen zijn als volgt: 

- Ruilen in geval van een uitzonderlijke (niet planbare) situatie waarin de CAO niet 

voorziet;  

- Om op de afdeling duidelijk inzicht te hebben wie met wie ruilt en wat de reden van 

de ruil is, wordt een ruil geregistreerd en via een systeem doorgegeven aan de 

leidinggevende;  

- De ruil mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving; 

- Ruilingen van cliënten worden in principe niet toegestaan. Zijn er omstandigheden 

die erom vragen deze ruiling wel te doen dan alleen in overleg;  

- Bezoek aan een eerstelijns zorgorganisatie (tandarts, dokter e.d.) worden gepland in 

eigen tijd tenzij het niet anders kan. Dit in overleg met leidinggevende. 
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-  

4.9 Mutatie bij verzuim  

Wanneer de leidinggevende een verzuimverlof heeft toegekend worden de geldende procedures 

rond verzuim gevolgd. Bij het invullen van dit verlof wordt gekeken naar: 

- De begroting op basis van indicaties 

- De werkelijke zorgvraag van het moment en of vervanging nodig is 

- De aanwezige kwaliteit van het moment  

- En de financiële ruimte  

De eindverantwoordelijkheid voor het invullen van flex ligt altijd bij de leidinggevende.  

4.10 Verschil van inzicht 

Mocht er geen overeenstemming bereikt worden over roostergerelateerde zaken, dan kan de 
medewerker zich wenden tot de leidinggevende van zijn of haar leidinggevende. Mocht ook deze 
stap niet leiden tot overeenstemming, dan kan de medewerker het verschil van inzicht voorleggen 
aan de klachtenfunctionaris 
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5 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 

Bij het roosteren zijn meerdere personen betrokken. Ieder heeft daarbij zijn eigen taken maar ook 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Alle betrokkenen worden hieronder benoemd. 

5.1  Locatieverantwoordelijke manager en regiodirecteuren  

De locatie/regio verantwoordelijken zijn budgetverantwoordelijk en stellen vast wat de kwalitatieve 

en kwantitatieve bezetting per dienst moet zijn. Daarbij wordt een boven- en ondergrens 

gedefinieerd. De manager formuleert deze als te behalen doelstellingen aan de regiodirecteur. 

5.2 Direct leidinggevende 

De direct leidinggevende is verantwoordelijk de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting op 

de afdeling en binnen de routes te realiseren. Binnen de zelforganiserende teams wordt gewerkt met 

een teamcoach deze wordt in dit document ook als direct leidinggevende aangemerkt.  

 Stuurt op maandelijkse basis de benodigde informatie over de inzetbaarheid van medewerkers 
naar de planner. 

 Beoordeelt en geeft goedkeuring op het conceptrooster en het daaropvolgende basisrooster dat 
is opgesteld door de planner. 

 Beoordeelt de wensen tot mutatie van het rooster door medewerkers als de planner er niet 
uitkomst en geeft in dat geval de opdracht aan de planner om het rooster aan te passen. 

 De leidinggevende stelt het perioderooster vast. Het perioderooster wordt expliciet 
geaccordeerd in het roostersysteem. Dit gebeurt door de planner en als die er niet uitkomst de 
leidinggevende. 

 Het perioderooster is vóór de eerste van de maand beschikbaar. Vanaf dit moment kunnen 
werkgever en medewerker rechten ontlenen aan het rooster. Na accordering van het rooster 
kunnen er alleen nog in overleg en via de planner of de teamtaakhouder wijzigingen in het 
rooster worden aangebracht. Als de planner er niet uitkomt, neemt de leidinggevende een 
besluit.  

 Is verantwoordelijk voor een correcte eindregistratie van alle mutaties in het totale rooster en 
tijdige aanlevering van de gecorrigeerde roostergegevens via de roosterplanningssoftware.  

 Registreert de meeruren die vooraf gecommuniceerd zijn met de manager (uren gewerkt boven 
de in de arbeidsovereenkomst vastgestelde arbeidsduur)  

 Direct leidinggevende en de regiodirecteur ontvangt gegevens over feitelijke formatie uit 
roostersysteem en evalueert op maandelijkse basis de uitkomsten ten opzichte van de gestelde 
doelen.  

5.3  Planner/teamtaakhouder 

De planner is verantwoordelijk voor het opstellen, doorvoeren van mutaties en verspreiden van het 

rooster in opdracht van de direct leidinggevende (teamleider, teamcoach of 

locatieverantwoordelijken). Deze taak kan bij een planner zijn belegd maar kan ook door een 

teamtaakhouder worden uitgevoerd. De wijze waarop dit wordt gedaan is aan een team zelf.  

Daarnaast is de planner of teamtaakhouder verantwoordelijk voor de correcte aanlevering van het 

gedraaide rooster aan de salarisadministratie. Op basis van het innovatief roosterproces, de eisen en 

wensen van de direct leidinggevende stelt de planner een conceptplanning op en signaleert daarbij 
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eventuele knelpunten. In overleg met de direct leidinggevende wordt het conceptrooster door de 

planner aangepast. Na een akkoord op het rooster door de direct leidinggevende wordt het rooster 

door de planner verspreid naar de medewerkers of in het systeem open gezet.   

5.4 Medewerker 

Medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor de administratieve juistheid en controle van de voor 

hem of haar in het rooster voorkomende diensten/routes en geregistreerde uren en saldo’s. 

Daarvoor hebben zij altijd recht op inzage van de verlofkaart. 

Als een medewerker een dienst ruilt, dient hij dit zelf door te geven en op het uiteindelijke rooster te 

controleren. Een medewerker die zich ziek of beter meldt, is verantwoordelijk voor de juistheid van 

de verstrekte gegevens. Wijzigingen worden per ommegaande gemeld aan de direct 

verantwoordelijke leidinggevende. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het maken van 

afspraken op het gebied van vakantieplanning conform de daarvoor geldende regelingen.  
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6 Toelichting afspraken rond diensten/routes, inzet en uren 

6.1 Contractuur 

Onder contracturen worden alle uren verstaan die in opdracht van de organisatie worden gemaakt of 

binnen de CAO als contractuur zijn aangemerkt. Bijvoorbeeld: werkuren, meeruren, vakantieuren, 

ziekte-uren, bijzonder verlofuren en leeftijdsuren. Deze uren maken onderdeel uit van de 

persoonlijke werktijdenregeling. 

6.2  Meeruren 

Meeruren worden alleen vergoed (primair in tijd of in hoge uitzondering in geld) als de 

leidinggevende (of diens vervanger) vooraf de opdracht  en daarmee goedkeuring geeft tot het 

uitvoeren van het gevraagde uur of dit achteraf goedkeurt. Er wordt gestuurd op een  

0-saldo aan het einde van een roosterperiode (ook bij de jaargrens). Dit alles met uitzondering van de 

bovenwettelijke uren. Onder overwerk wordt verstaan: arbeid die incidenteel wordt verricht boven 

de bij het arbeids- en rusttijdenpatroon vastgestelde arbeidsduur. De bepalingen van de geldende 

cao’s worden toegepast. 

6.3 Verschoven dienst 

Compensatie voor een verschoven dienst is pas aan de orde als binnen 24 uur nadat de medewerker 

op de hoogte is gesteld, de dienst begint of zou zijn begonnen. Er moet daadwerkelijk een 

verschuiving van contracturen plaatsvinden op verzoek van de leidinggevende. Een compensatie voor 

verschoven dienst is dus nooit aan de orde als er sprake is van een ruil van diensten/routes tussen 

medewerkers. Ook kan er nooit sprake zijn van compensatie als iemand op een vrije dag alsnog komt 

werken; hier wordt immers geen contractuur verschoven. De compensatie geldt alleen over de 

contracturen die verschoven zijn (dus niet over pauzes) en niet over de uren die zowel in de 

oorspronkelijke dienst als in de verschoven dienst voorkomen. Als een medewerker bijvoorbeeld op 

de dinsdag een dagdienst (7.00 tot 16.30 uur) heeft staan en op de avond daarvoor om 20.00 uur, 

wordt het verzoek gedaan de volgende dag in plaats van de dagdienst een avonddienst (12.00 tot 

20.30 uur) te draaien en vindt er een verschuiving van contracturen plaats. De uren die verschoven 

worden in de ochtend, gaan naar de middag. Voor de uren van 16.30 tot 20.30 uur geldt de 

verschoven dienstregeling. 

6.4 Bereikbaarheidsdienst 

Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren 

waarin de medewerker, naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is om bereikbaar te 

zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. Telefonische oproep 

binnen bereikbaarheidsdienst komt alleen in aanmerking voor een minimale vergoeding van 30 

minuten als arbeid verricht moet worden als gevolg van dit telefonisch contact. Bij het naar het werk 

komen binnen een bereikbaarheidsdienst, begint de reistijd te tellen op het moment dat 

medewerker vertrekt naar het werk, gerekend vanuit het thuisadres. De bereikbaarheidsdienst en 

Vrije oproepbare dienst worden conform de afspraken in de CAO verwerkt.  
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6.5 Aanwezigheidsdienst 

Onder aanwezigheidsdienst wordt verstaan een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren 

waarin de medewerker, naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is op de 

arbeidsplaats aanwezig te zijn om, op oproep, zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. 

6.6 Consignatie 

Onder consignatie wordt verstaan een periode tussen twee opeenvolgende diensten/routes of 

tijdens een pauze, waarin de medewerker uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om, in geval van 

onvoorziene omstandigheden, op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. 

In alle gevallen waar niet duidelijk is om welke dienst het gaat, zal de CAO geldend zijn. Een 

wachtdienst moet worden ingedeeld als bereikbaarheidsdienst of consignatiedienst. Dit ter 

beoordeling van het management van de afdeling. 

6.7 Gewerkt uur 

Onder een gewerkt uur worden alle uren verstaan die in opdracht van de organisatie als contractuur 

worden gemaakt. Bijvoorbeeld: werkuren, vakantie-uren, ziekte-uren, bijzonder verlofuren en 

leeftijdsuren. Deze uren maken onderdeel uit van de persoonlijke werktijdenregeling. Een gewerkt 

uur is altijd vastgesteld door de leidinggevende. 
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7 Bijlage 1: Aanvraagformulier vakantieverlof2 
 

Periode aanvragen  

inleveren voor: 

Datum vakantieoverleg Datum vaststelling 

vakantieaanvraag 

1 februari t/m 14 juni Vóór 1 oktober 4 tot 7 dagen later 15 oktober 

15 juni t/m 30 

september 
Vóór 1 december 4 tot 7 dagen later 15 december 

1 oktober t/m 31 januari  uiterlijk 1 juni 4 tot 7 dagen later 15 juni 

Overige aanvragen en 

planbare 

verlofmomenten  

Volgens de standaard 

roosterdeadlines (zie hoofdstuk 

3.4) 

 
14 dagen na ontvangst 

aanvraagformulier 

Aanvragen worden op de betreffende uiterste inleverdatum tegelijkertijd in behandeling genomen. De werknemer krijgt 

binnen 14 dagen na de uiterste inleverdatum bericht over de verdere stappen in de procedure aanvraag vakantieverlof (zie 

Lelie zorggroep Roosterstatuut, Vakantieplanning). Als de leidinggevende gedurende het jaar geen vakantieaanvragen 

ontvangt, plant de leidinggevende samen met de betreffende werknemer tijdig de wettelijke vakantiedagen in en overlegt 

wat er met eventuele andere vakantietegoeden moet worden gedaan.  

Naam aanvrager:  

Personeelsnummer:  

Eerste keuze: van:    tot: 

Tweede keuze: van:    tot: 

Team:  

Datum ingeleverd: datum in behandeling: 

Ontvangen d.d.  

Door (planner):  

Bijzonderheden:  

Datum verlof: van:    tot: 

Vastgesteld d.d.:  

Handtekening 

leidinggevende: 

 

 

                                                           
2
 Voor zover niet beschikbaar digitaal of in een digitale flow 


