Workshop
Zelf/-Teamroosteren

Achtergrond
Zelfroosteren of teamroosteren is “hot”. Al enige jaren worden diverse vormen van
zelfroosteren in teams toegepast in organisaties waar daarvoor traditioneel werd
geroosterd door de leidinggevende of door de centrale planafdeling. Niet zelden geeft
dat aanleiding tot veel klachten en onrust rondom de roosters. Dat is niet
verwonderlijk. De werktijden zijn, na het salaris, de belangrijkste arbeidsvoorwaarde.

Zelf- / Teamroosteren

Werknemers die zeggenschap hebben
over hun rooster zijn meer tevreden,
hebben een betere werk-privé balans en
verzuimen minder. Goede redenen om
zelfroosteren in te voeren. Zelfroosteren
is met name geschikt voor organisaties
die verantwoordelijkheid en eigen regie
bij hun medewerkers willen stimuleren.
Welke thema’s komen aan bod?
Tijdens deze inspiratiesessie hoort u
welke varianten er mogelijk zijn en wat
de randvoorwaarden zijn om van
zelfroosteren een succes te maken.
Het programma staat bol van de
praktische voorbeelden en tips en tools.
We bootsen het zelfroosteren realistisch
na door middel van het zelfroosterspel.

Programma onderdelen
• Aanleidingen voor zelfroosteren
• Vormen van zelfroosteren
• Kaders en randvoorwaarden
• Een fair en transparant planproces
• Voldoen aan de bezettingseis
• Benutting van het plansysteem
• Omgaan met flex behoeften en flex
oplossingen
U gaat naar huis met een realistische
beeld van zelfroosteren, u welke vorm
van zelfroosteren voor uw organisatie
geschikt is. Het persoonlijk resultaat van
de workshop is een concreet voorstel
voor het implementeren of verbeteren
van zelfroosteren in uw eigen team of
organisatie.

Waarom deze workshop door PlanningWorkx?
• PlanningWorkx is specialist in planning en heeft de
afgelopen jaren veel teams en planners getraind.
• PlanningWorkx is deskundig in zelforganisatie en weet dit te
verbinden met kaders, processen en systemen zodat
zelforganisatie geen blinde gok wordt.
• PlanningWorkx weet wat er beleidsmatig en praktisch speelt
in de zorg en heeft tegelijk veel contact met de werkvloer.
• PlanningWorkx heeft ruime ervaring met het aanbieden van
workshops en trainingen.
• De training is als zeer goed beoordeeld.
Praktische informatie
De workshop wordt gehouden bij Utrecht. De kosten van de
workshop bedragen € 495,- , exclusief 21% BTW per
deelnemer maar inclusief cursusmaterialen, sandwiches en
koffie/thee/frisdrank).

PlanningWorkx,
opgericht door Ben van Hilst,
Ton van Ginkel en Jan de
Leede, is een full service
bureau voor modern
organiseren van personeel en
inzet.
We zijn specialisten in
integrale personeelsplanning.
We bouwen mee aan een
excellente planpraktijk,
ontwikkelen passend beleid
voor personeelssamenstelling
/contractenmix en (flexibele)
inzetbaarheid en
ondersteunen het strategische
proces van scenariovorming
en personeelsplanning.

De kosten van een in-huis workshop zijn in overleg. De
workshop kan op maat van uw organisatie worden gemaakt.
Wanneer en waar
Kijk op de site voor de open inschrijvingen of bel ons voor een
in-compagnie workshop.
Contact
Meer weten over onze deze workshop?
Neem vrijblijvend contact op met
Ton van Ginkel, 06-23076471 of
tonvanginkel@planningworkx.nl

PlanningWorkx is een
samenwerkingsverband
tussen bvhilst .nl en
ModernWorkx.

PlanningWorkx
Arendstraat 49
1223 RE Hilversum
info@planningworkx.nl
www.planningworkx.nl

