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Workforce-optimalisatie 

De kosten omlaag en kwaliteit omhoog 

Het werkende deel van de bevolking 
neemt de komende jaren af, waar-
door het in de toekomst steeds moei-
lijker wordt om de vraag naar perso-
neel, oftewel ‘handen aan het bed’, 
goed in te vullen bij een toenemende 
behoefte aan zorg. Bovendien heeft 
de zorgsector ook te maken met de 
algemene tendens om werktijd en 
werkomgeving te flexibiliseren. Er is 
dus een afnemende beroepsbevolking 
die steeds meer flexibel werkgever-
schap verwacht. Hoe gaan we deze 
kloof overbruggen? 

Een deel van het antwoord op deze 
vraag heet workforce-optimalisatie;  
“het zo goed mogelijk benutten van 
schaarse medewerkercapaciteit en daar-
bij de juiste balans vinden tussen orga-
nisatiebelangen, cliëntbelangen en mede-
werkerbelangen.”

Voor workforce optimalisatie geldt 
een zeer positieve business case. In 
recente projecten zien we dat bespa-
ringen mogelijk zijn van 3 - 15% op 
de personele formatie.

Voor een zorginstelling zijn cliëntge-
richt werken en kwalitatief goede 
zorg leveren binnen beperkt budget 
typisch van belang. Voor medewer-
kers zijn flexibiliteit en balans tussen 
werk en privé dan weer van belang. 
Deze belangen komen bij elkaar in 
dienstroosters waarin wordt vastge-
legd wie, op welk moment, welk 
werk uitvoert. In de meest eenvou-
dige vorm ziet het dienstroosterplan-
ningsproces er als volgt uit:  

1. Vaststellen van de formatie. 
De ideale formatie valt binnen het 
beschikbare budget, heeft tezamen 
voldoende contracttijd om de zorg-
zwaarte te kunnen afdekken en 
heeft een mix van verschillende 
competenties en ervaringsniveaus 
die aansluit bij de zorgvraag. 
Bovendien dient de formatie vol-
doende flexibel te zijn in type 
arbeidscontracten. Met de juiste 
formatie in dienst is het in principe 
mogelijk om gedurende een langere 

periode roosters te maken waarin 
zorgvraag en -aanbod elkaar gaan 
vinden.

2. Vaststellen van de capaciteitsbe-
hoefte op elk moment van de dag. 
Capaciteitsbehoefte wordt bepaald 
door de zorgzwaarte te bepalen en 
hier een ervaringsfactor bij op te 
tellen voor onvermoede uitval door 
bijvoorbeeld ziekte. Vaak is het 
nodig om onderscheid te maken 
tussen soorten capaciteit; een ver-
pleger kan immers niet hetzelfde 
als een arts. Vervolgens worden 
diensten gedefinieerd die tezamen 
de capaciteitsbehoefte zo goed 
mogelijk afdekken. Hierbij wordt 
rekening gehouden met regelgeving, 
maar ook met de mogelijkheden die 
arbeidscontracten en medewer-
kerafspraken bieden.



3. Toewijzen van gedefinieerde 
diensten aan individuele mede-
werkers. 
Hierbij wordt gezorgd dat elke 
medewerker per periode zoveel 
werk krijgt toegewezen als volgens 
contract is afgesproken, dat een 
medewerker de kwalificaties heeft 
die nodig zijn voor het uitvoeren 
van de dienst en dat aan regelge-
ving wordt voldaan.

Balanceren tussen de belangen 
van cliënten, medewerkers en 
de organisatie
Het maken van dienstroosters ver-
wordt door het balanceren tussen 
verschillende belangen tot een bij-
zonder complex proces. De kwaliteit 
van de bovenstaande beslissingen in 
elk van de stappen is zeer bepalend 
voor de mate waarin organisatiedoel-
stellingen worden bereikt. Neem het 
definiëren van de diensten. Wanneer 
ochtenddiensten standaard om 8 uur 
starten omdat medewerkers dat nou 
eenmaal zo gewend zijn, wordt 
mogelijk voorbijgegaan aan het feit 
dat er tussen 8 en 9 eigenlijk maar 
werk is voor één enkele medewerker. 
Door middel van optimalisatie van 
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deze processtap valt vaak veel effi-
ciëntie te winnen. Echter, een geopti-
maliseerde set diensten is niet per se 
goed voor de werksfeer. Het zou zo 
maar eens kunnen zijn dat starten om  
9 uur heel slecht past in het privé-
leven van de medewerkers. In dit 
geval is het de vraag wat voor de 
organisatie zwaarder weegt: efficiën-
tie of medewerkertevredenheid. Het 
belang van de medewerker krijgt 
steeds meer aandacht waardoor uit-
sluitend sturen op efficiëntie niet  
langer gewenst is. 

Individueel of centraal plannen?
Het zogenaamde individueel roosteren 
of zelfroosteren is in opkomst.  
Bij individueel roosteren oefent de 
medewerker op verschillende manier-
en invloed uit op wanneer gewerkt 
wordt. De meest eenvoudige vorm is 
het toestaan van dienstruilingen. Iets 
verder gaat het rekening houden met 
opgegeven voorkeuren of afkeuren 
voor bepaalde werktijden. In de 
meest verregaande vorm kiezen 
medewerkers hun eigen diensten uit 
een set gedefinieerde diensten, bij-
voorbeeld door gebruik te maken van 
een biedsysteem, stellen collega’s zelf 
onderling vast wie wanneer werkt, 
rekening houdend met de zorgbe-

hoefte. De uitdaging is hier om een 
werkbare mix te vinden van mede-
werkerbelang en andere organisatie-
doelen.

Verandering in processen, IT en 
de mens
Het optimaliseren van de workforce 
betekent vaak een ingrijpende orga-
nisatieverandering. Het raakt men-
sen, processen en in veel gevallen 
ook technologie. Zonder een goede 
IT-ondersteuning is het ondoenlijk 
voor organisaties van enige omvang 
om deze slag te maken. Gelukkig  
zijn er goede dienstroosterplannings-
oplossingen op de markt die het 
optimalisatieproces uitstekend kun-
nen faciliteren. Het zomaar aanschaf-
fen van een dienstroosterplannings-
oplossing als middel om te verande-
ren is echter geen goed idee. Pas als 
duidelijk is wat er van een software-
oplossing verwacht wordt, kan een 
weloverwogen keuze worden gemaakt 
voor de technologie, als enabler van 
de transformatie. 

De menskant van de transformatie 
moet ook niet worden onderschat. 
Naast het leren omgaan met nieuwe 
software zullen medewerkers zich 
moeten conformeren aan het nieuwe 
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Dienstroosterplanning bij Ipse  
de Bruggen

“Ons doel was om onze primaire pro-
cessen effectief en doelmatig te orga-
niseren”, aldus Eric Zwennis, lid van de 
Raad van Bestuur en opdrachtgever 
voor het project Dienstroosterplanning. 
“Capgemini heeft ons onder andere 
geholpen bij het definiëren van doelstel-
lingen ten aanzien van personeelsplan-
ning en bij de selectie van een goed 
dienstroosterplanningssysteem. 

Met het systeem dat uiteindelijk gekozen 
is, kunnen we verantwoorde roosters 
maken en tegelijkertijd sturen op kwali-
teit en kosten. Met hulp van Capgemini 
hebben we in 2010 een grote sprong 
voorwaarts gemaakt, waardoor we 
ons nog beter kunnen focussen op dat 
waar het om gaat: de zorg voor onze 
cliënten.”

proces, en hun nieuwe verantwoor-
delijkheid. Vaak ontstaan er tijdens 
een dergelijke transitie inzichten die 
er niet eerder waren, en komen bij-
voorbeeld verworven rechten aan het 
licht die strijdig zijn met de nieuwe 
doelstellingen. Hierdoor kan weer-
stand ontstaan die het slagen van de 
verandering in gevaar brengt.

Ten slotte
Dienstroosterplanning is een complex 
proces, dat vaak niet de aandacht 
krijgt die het verdient. Het maken 
van dienstroosters wordt te vaak 
overgelaten aan medewerkers die 
daarvoor niet de nodige tijd en mid-
delen ter beschikking hebben, of niet 
de capaciteit hebben om verschillen-
de belangen tegen elkaar af te wegen. 
Het eindproduct is in die gevallen 
desastreus voor het organisatieresul-
taat. Doordat roosteraars geen duide-
lijke doelstellingen meekrijgen en op 
de kwaliteit van roosters niet wordt 
gestuurd (en niet gemeten), blijft dit 
effect vaak verborgen. Capgemini 
Consulting onderkent wel het belang 
van workforce-optimalisatie. Juist 
door de grote invloed die de dienst-
roosters hebben op de mate waarin 
organisatiedoelen worden behaald, 
dient het dienstroosterplanningspro-
ces en daarmee workforce-optimali-
satie gezien te worden als een strate-
gisch in plaats van een administratief 
proces.

Voor workforce optimalisatie geldt 
een zeer positieve business case. 
Afhankelijk van de context en uit-
gangssituatie zien we in recente pro-
jecten dat besparingen mogelijk zijn 
van 3 - 15% op de personele forma-
tie. Door een betere aansluiting tus-
sen vraag en aanbod, het beter 
benutten van eigen medewerkers, 
maar ook door het reduceren van de 
PNIL kosten.

Veel instellingen bereiken op eigen 
kracht slechts een deel van de doel-
stellingen. Capgemini Consulting kan 
u helpen bij het scherp stellen van de 
doelen, training, succesvolle afstem-
ming tussen software en gebruiker, 

optimalisatie van het planningsproces 
en uiteraard de benodigde ICT. Wij 
zijn gespecialiseerd om u als partner 
te begeleiden in dit transformatiepro-
ces en ervaren op dit gebied. Veel 
andere organisaties zijn u al voorge-
gaan. Zij zijn nu enthousiast over de 
tastbare resultaten. 

Een van de voorbeelden is Ipse de 
Bruggen, een zorginstelling die bij-
zondere zorg en begeleiding biedt 
aan mensen met een verstandelijke 
beperking. 

Wilt u dezelfde ‘sprong voorwaarts’ 
maken? Wilt u meer informatie? Of 
wilt u gewoon eens verder van 
gedachten wisselen over onze visie 
op workforce-optimalisatie bij zorg-
instellingen? Neem dan contact met 
ons op!

Contact 
Henk Bakker
Principal Consultant
Tel. +31 30 689 01 21
henk.bakker@capgemini.com
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Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en  
outsourcingdiensten. In 2011 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van  
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent  
van meer dan 3.600 consultants wereld-
wijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl
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