
Waarom? Om een hogere medewerkerstevredenheid te bereiken door voorspelbare roosters.

Voor wie?  Voor organisaties die voor hun complexe roosters op zoek zijn naar een gelijkmatige 

  verdeling van bijvoorbeeld nacht- en weekenddiensten.

Wanneer? Als je goede herhalende roosters wilt kunnen ontwerpen voor je medewerkers en je  

  organisatie, bijvoorbeeld over de seizoenen heen.

Rostar SPA
Voor het ontwikkelen en testen van 
complexe herhaalde roosters

Werkt jouw organisatie met herhalende roosters? Ploegendiensten, nachtdiensten 
of flexibele jaarroosters? Dan heb je absoluut voordeel bij de inzet van 
Rostar SPA. Met SPA (Shift Plan Assistent) kun je op basis van eisen vanuit de 
arbeidstijdenwetgeving, ergonomie en andere randvoorwaarden evenwichtige 
roosters samenstellen. Roosters die positief bijdragen aan de gezondheid en 
tevredenheid van je werknemers én gunstig zijn voor de bedrijfsfinanciën. 

Gezond roosteren

In een productieomgeving, de dienstverlenende sector of de gezondheidszorg zijn vele verschillende her-

halende roosters denkbaar. De tweeploegendienst in de procesindustrie, de storingsdienst van de cv-

monteur of de bereikbaarheidsdienst voor de zorgverleners in het ziekenhuis zijn zomaar een aantal voor-

beelden daarvan. Het zijn complexe roosters die tijd en aandacht vragen bij het ontwerp en de invulling. 

SPA kan daarbij helpen. SPA is een planningstool op strategisch en tactisch niveau, die je kunt inzetten om 

gebalanceerde en gezonde roosters te maken. Van groot belang voor je organisatie, want roosters die lang 

van tevoren bekend zijn en voldoende ruimte bieden voor rust, zijn essentieel voor de gezondheid van je 

medewerkers. Met SPA kun je de kwalificaties van je medewerkers, de wetgeving rondom arbeidstijden en 

vakantie in de analyse meenemen en je rooster continu optimaliseren. Op weg naar het beste basisrooster.



Voordelen   
• Breed inzetbaar voor de optimalisatie van    

  moeilijke dienstpatronen

• Mogelijkheid om verschillende roostervariant 

  en te beoordelen

• Een oplossing op maat, afgestemd op jouw  

  organisatie

• Grote medewerkerstevredenheid door gezonde  

  en evenwichtige roosters

• Kostenbesparingen en efficiëntie voor je  

  organisatie

aanbevelingen, interne regelgeving, wensen van werknemers en natuurlijk het kostenplaatje. De business 

consultants van Paralax kunnen je daarbij helpen. Vervolgens kun je in het ontwerpproces stap voor stap 

verschillende roosters met elkaar vergelijken om uiteindelijk te komen tot het beste basisrooster. Met SPA  

kijk je naar de totale mix. SPA staat aan de basis van herhalende roos-ters van elke gewenste cycluslengte.

De juiste mix

SPA is het instrument om de nachtdiensten en 

vrije weekends evenwichtig over alle collega’s te 

verdelen. Maar een goed basisrooster hangt van 

meer factoren af. Want misschien wil je wel een 

goede mix van full- en parttimers voor je bezet-

ting, heb je een juiste mix van kwalificaties nodig 

of zijn er seizoensgebonden vereisten die een rol 

spelen. Allemaal vraagstukken waar SPA raad mee 

weet. Je bepaalt zelf de voorwaarden waaraan het 

rooster moet voldoen: ATW, CAO, ergonomische 

SPA kun je inzetten op

            Strategisch niveau:  

  Ondersteuning van je bedrijfsbeleid en het stroomlijnen van je planproces

            Tactisch niveau:  

  Bij complexe vraagstukken



Meer informatie

Paralax is expert op het gebied van resourceplanning. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  

We zijn kennispartner en softwareleverancier en denken graag met je mee hoe jij je planprocessen en  

-software optimaal in kunt zetten. Met een goede planning is veel winst te boeken. 

Wil je meer weten over SPA en zou je graag eens met een van onze business consultants willen overleggen 

over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Ga naar onze website voor meer informatie of neem contact op 

via info@paralax.com of onderstaand telefoonnummer.

Partner van Paralax 

Met betrokken partners, elk expert op hun eigen vakgebied, geven we onder de mantel van Paralax vorm 

aan het complete portfolio van doeltreffende adviestrajecten en innovatieve software. Eén van die partners 

is het Oostenrijkse XIMES. De producten van XIMES zetten we met name in op strategisch en tactisch niveau 

bij complexe vraagstukken en bij het vinden van de juiste balans tussen vraag en aanbod van werk.

‘Een gezond rooster voor onze 

ploegendienst waarin we met alle factoren 

rekening hebben gehouden.’
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