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Steeds meer organisaties stappen over op het uit Zweden 

overgewaaide fenomeen ‘Zelfroosteren’. Hiermee krijgen 

mede werkers niet alleen een steeds verdergaande 

verantwoordelijkheid en autonomie betreffende hun eigen 

dienst rooster, ze zorgen er in de meeste  gevallen ook voor dat 

er bespaard wordt (3 tot 5%). 

ORTEC timmert al lang aan de weg op dit gebied en komt dit jaar 

nog met een oplossing die als revolutionair gezien mag worden in 

het Zelfrooster-wereldje. Op Zorg & ICT, die van 27 tot 29 maart 

2012 in de Jaarbeurs Utrecht wordt gehouden, laten we alvast een 

en ander zien”, aldus Director Health Care, Willem-Jan  Verhoef.

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om hun medewerkers 

zelf achter de knoppen te zetten. Dat ook ORTEC-klanten het 

‘Zelfroosteren’ graag toepassen binnen hun eigen organisatie blijkt 

uit de grote belangstelling voor brainstormsessies en events die 

ORTEC tot nu toe heeft georganiseerd rondom dit thema. 

Een selecte groep van ORTEC’s klanten – die ook een werkgroep 

vormen – mochten het eerste prototype van ORTEC zelfs al zien. 

De reacties op het prototype zijn bijzonder positief. Klanten zouden 

het systeem allemaal aanschaffen, als het op de markt komt. “Liever 

vandaag dan morgen”, is een veel gehoorde reactie, waarbij het 

merendeel aangeeft dat deze manier van roosteren hen zoveel tijd 

en moeite zou schelen. 

Doelen Zelfroosteren

Doelen die organisaties met het ‘Zelfroosteren’ willen bereiken 

zijn duidelijk. Door minder ziekteverzuim, betere kwaliteit, minder 

verloop en meer effi ciëntie wordt automatisch een kostenbezuiniging 

bereikt. Voor de meeste organisaties geldt wel dat ze – uit ervaring 

– deze bezuiniging niet als insteek zouden kiezen voor het project 

Zelfroosteren. Eerder zouden ze kiezen voor het verbeteren van de 

medewerker-tevredenheid door een betere privé-werkbalans. Dit 

zorgt er voor dat er gemakkelijker commitment van de medewerkers 

is te krijgen.  “Het thema dit jaar is niet voor niets: Plan yourself a 

smile!”, aldus Willem-Jan Verhoef. “ORTEC tovert bij haar klanten 

een glimlach op het gezicht met deze geweldige doorbraak.”

Nieuwe fase

Met de nieuwe Zelfrooster-oplossing luidt ORTEC een nieuwe fase 

‘Zelfroosteren’ in. Willem-Jan Verhoef licht toe: 

“Het was al eenvoudig, maar het wordt nog eenvoudiger. Met 

name voor de medewerkers die hiermee meer zeggenschap 

krijgen over hun eigen dienstrooster. Tegelijkertijd krijgen ze meer 

verantwoordelijkheid, om ook in het belang van de organisatie (en 

hun collega’s) te denken…”

Tipje van de sluier

“Hoe het systeem werkt? Dat kunnen we wel vertellen, maar beter 

is nog om het met eigen ogen te zien”, vult Willem-Jan Verhoef   

aan. “Op de Zorg & ICT willen we al een en ander laten zien aan 

onze gewaardeerde bezoekers. Dit jaar delen we weer een stand 

met onze Zorg Initiatief-partners AFAS, De Heer Software en 

Performation (stand 01.E030). Dat doen we niet voor niets, want 

ook samen bieden we onze klanten meerwaarde in de vorm van 

een geïntegreerde totaaloplossing voor het automatiseren en 

optimaliseren van de administratieve processen rondom patiënten 

en medewerkers.” Op Zorg & ICT 2012 zullen de partners van 

het Zorg Initiatief op een aparte stand (stand 01.E104) - speciaal 

ingericht met zitgelegenheid - de gehele dag presentaties houden 

van een half uur.

ORTEC in de gezondheidszorg 

ORTEC is de grootste gespeciali-

seerde aanbieder van geavanceerde 

softwareoplossingen en consultancy-

diensten voor planning in de zorg. De 

ORTEC producten en adviezen geven 

zorginstellingen meer grip op hun 

planning en leiden tot een optimale 

afstemming van vraag en aanbod. 

Meer dan de helft van de 100 grootste 

zorginstellingen in Nederland en Bel-

gië maakt gebruik van de producten 

en diensten van ORTEC om de effi ci-

entie én kwaliteit van hun personeel-

sinzet en zorglogistiek te verhogen.
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