Rokade V6

Introductie

Plannen: centraal of decentraal?
Plannen is een complex proces en dat geldt met recht ook voor een planningsprogramma. Elke zorginstelling is
uniek en heeft specifieke diensten, functies, eisen en wensen.
Is het mogelijk om een programma te ontwerpen, zodanig dat dit bij voorbaat geschikt is voor alle voorkomende
instellingen? In de praktijk blijkt dat met zo’n centrale benadering in veel gevallen onvoldoende rekening kan
worden gehouden met individuele eisen en wensen.

Kanteling Werktijden: de medewerker centraal
Bij Rokade V6 staat de medewerker binnen de zorginstelling centraal. Dit programma is zodanig opgezet dat het
op maat kan worden gemaakt voor instellingen of afdelingen tot ca. 100 medewerkers. U kunt snel en eenvoudig
op elke dag een optimale bezetting realiseren, rekening houdend met alle eisen en individuele wensen. Hiermee
kunt u in ruime mate tegemoet komen aan de eisen van de Kanteling Werktijden.

Kenmerken van Rokade V6
Individuele benadering

Maatwerk

Automatische berekening

Elke zorginstelling is uniek, en elke
medewerker ook.

Rokade V6 wordt voor uw instelling
op maat gemaakt met specifieke
functies, diensten en bezettingseisen.

Rokade V6 bevat een unieke
berekeningsmodule waamee u in
enkele seconden 80 tot 100% van
uw planning kunt berekenen.

Rokade V6 kan eenvoudig worden
uitgebreid op basis van uw
aanvullende wensen.

Plannen wordt eenvoudiger.

Deterministisch

Duurzaam

Eenvoud

Rokade V6 hanteert een
deterministische benadering: iets
kan wel of niet.

Rokade V6 is ontwikkeld met
middelen van gerenommeerde
bedrijven die al decennia succesvol
worden toegepast.

Rokade V6 bevat een eenvoudige
bediening en gebruikersinterface.

Met Rokade V6 kunt u op basis van
alle individuele eisen een optimale
planning maken.

Er wordt geen gebruik gemaakt van
weegfactoren, waarbij de planner
voor elke wens een bepaalde
waarde moet instellen.

Hiermee is duurzaamheid en
ondersteuning op lange termijn
gegarandeerd.

Met de uitgebreide help functies
kunt u snel met het programma
werken.
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Kanteling Werktijden

–

De Kanteling in Zeggenschap over de invulling van Werktijden
Per 1 januari 2017 vindt er een wijziging plaats in de CAO VVT (Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Deze
Kanteling Werktijden (of Decentrale Vaststelling van Werktijden) biedt medewerkers meer zeggenschap bij het
invullen van de planning, zodat deze werk en privé beter op elkaar af kunnen stemmen.

Wat betekent dit voor uw organisatie?
Kort gezegd betekent dit dat u bij het maken van de planningen meer rekening moet houden met individuele
eisen, wensen en restricties. Hierdoor wordt het maken van een planning nog complexer.

Rokade V6 biedt de oplossing
Met Rokade V6 kunt u rekening houden met alle individuele beschikbaarheden. Hierbij signaleert Rokade V6 bij
voorbaat al of bepaalde dienstuitsluitingen conflicten veroorzaken. Door de decentrale opzet kan er op iedere
afdeling rekening gehouden worden met verschillende kaders.

Vaste Diensten

Aanvragen

Dienstuitsluitingen

U kunt bijvoorbeeld als regel
hanteren dat elke medewerker
maximaal 4 diensten per
periode zelf kan kiezen.

Aanvullend kunt u aanvragen
(wensen) invoeren.

U kunt van elke persoon instellen op
welke dagen deze niet beschikbaar is
voor bepaalde diensten.

Deze worden dan altijd vast
ingepland.

Hier houdt Rokade V6 dan
zoveel als mogelijk rekening
mee.

Dit geldt ook voor leerlingen en
oproepkrachten.

Ook kunt u van elke persoon het maximaal aantal te werken weekenden per periode instellen.
Bij de berekening van de planning houdt Rokade V6 rekening met alle individuele eisen en wensen.
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Principe

Afdelingsbezetting
Rokade V6 berekent op elke dag de optimale functiebezetting op basis van individuele wensen en diensten eisen.
Eventuele conflicten worden bij voorbaat herkend.

Bezetting per Functie per Dienst
U wilt op elk moment van de dag een bepaalde
functiebezetting hebben. Er moeten bijvoorbeeld ten
minste twee dienstverantwoordelijken zijn voor elke
ochtend-, avond- en nachtdienst.
Rokade V6 signaleert eventuele tekorten. U kunt dit
compenseren door equivalente functies toe te passen. Op
dezelfde wijze kunt u equivalente diensten definiëren.

Planning
Rokade V6 maakt de planning in blokken zonder losse diensten. U kunt een planning maken in minder dan een
uur in plaats van enkele dagen zoals veelal gebruikelijk is.

Op elke dag heeft u dan een optimale bezetting met optimale dienst volgordes, waarbij rekening wordt gehouden
met alle ARBO eisen en de wensen van uw personeel.
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Concept

U vraagt zich af …
Hoe krijg ik een planningprogramma dat precies voldoet aan de eisen van mijn zorginstelling en personeel,
waarmee ik de kwaliteit verbeter én kosten bespaar?
1. Stuur de personeelsgegevens
in een bestand naar UTEC.

3. Rokade V6 wordt voor u op
maat gemaakt en getest.

2. Vul een lijst in met diensten,
functies en bezettingseisen.

4. Rokade V6 wordt bij u op
locatie geïnstalleerd.

Wat krijgt u dan?
U krijgt een pakket dat precies is afgestemd op uw vraag en eenvoudig kan worden ingepast in uw omgeving.

Rokade V6

Import persoonsgegevens

Planning programma

Export uren en ORT

En als er in de toekomst wijzigingen zijn in de uitgangspunten?
Het pakket kan eenvoudig worden aangepast aan toekomstige uitbreidingen, zoals het toevoegen van functies,
diensten en/of wijziging van uw afdelingsbezettingseisen.

Maatwerk

Lange termijn support

Service

Uw specifieke eisen en wensen
kunnen eenvoudig worden
geïntegreerd en later naar wens
worden aangepast.

Rokade V6 is gemaakt op een
platform waarmee langere
termijn support is gegarandeerd.

Maatwerk aanpassingen na
installatie worden uitgevoerd
tegen vaste lage tarieven.
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Kwaliteit & Besparingen

Met Rokade V6 haalt u het beste uit uw planning. Het volgende overzicht toont een handmatig gemaakte planning
van een bestaande zorginstelling, vergeleken met een planning gemaakt met Rokade V6, gebaseerd op dezelfde
uitgangspunten.

Niet alleen verbetert u de kwaliteit, maar u kunt dus ook aanzienlijke kosten besparen.
Tijdbesparing

Optimale bezetting

Dure diensten

Rokade V6 berekent gemiddeld 89%
van uw planning in enkele seconden
en houdt rekening met alle
ingestelde eisen.

U krijgt op elke dag precies de
gewenste bezetting.

Rokade V6 berekent de planning
zodanig dat onregelmatige en
bijzondere diensten zoveel
mogelijk worden toegewezen aan
personen met lage uurtarieven.

Oproepuren en onregelmatige
diensten worden geminimaliseerd.

Hiermee bespaart u veel tijd.
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