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Tijdverspilling. Achterhaalde
informatie. Ergernissen. 
In dit e-book vind je de top 10
meestvoorkomende
roosterproblemen bij theaters,
gezelschappen en festivals.

Dit e-book van Uurwerk Online laat je
zien dat je niet de enige bent die worstelt
met personeel inroosteren. Die achter de
feiten aanholt. Tureluurs wordt van alle
mailtjes, appjes, verzoeken en meldingen
van medewerkers. 

We weten dat zo goed omdat Uurwerk
Online is gemaakt samen met collega’s uit
die cultuursector. Uurwerk Online is een
rooster- en urenregistratietool voor
theaters, gezelschappen en festivals. Het
is ontstaan uit de behoefte en noodzaak
om die problemen op te lossen. 

Het zou alleen een droevig boekje zijn als
we het lieten bij het opsommen van de
problemen. Je leest daarom ook hoe je
afrekent met al die narigheid.

Wat zijn de tien meestvoorkomende
(rooster)problemen bij theaters,

gezelschappen en festivals? En hoe los
je ze op? Lees het hier...

https://www.uurwerkonline.nl/


Medewerkers met allemaal
verschillende kwaliteiten, verschillende
regelingen voor vakantie en verlof.
Verschillende voorstellingen in
verschillende zalen met allemaal andere
eisen en mogelijkheden. Maak daar
maar eens een slim rooster voor. Hoe
goed je Excel ook beheerst en hoeveel
macro’s je inmiddels ook ingebouwd
hebt. De tijd die hierin gaat zitten staat
met stip op 1 in onze
roosterellendetoptien. 

Met Uurwerk Online maak je binnen
een kwartier een nieuw rooster. 

Roosteraars moeten met alles rekening
houden. En dat alles staat vaak in
andere programma’s. In
evenementenplanners als Yesplan,
iTheatre, Artifax Event of Get A Ticket. 

Control C – control V óf overtikken, dat
zijn je opties. Zeg nou zelf: dat kan toch
niet meer in de 21e eeuw? Het kost tijd.
Er sluipen fouten in. Het is irritant.

Uurwerk Online heeft
standaardkoppelingen of maakt een
maatwerkkoppeling om evenementen
uit die programma’s te importeren. Elke
nacht of als je zelf op de knop drukt.
Alle evenementen met de gegevens die
je nodig hebt om je rooster te maken. In
het logboek zie je precies wat er
veranderd is, zodat je je rooster kunt
aanpassen aan een wijziging in datum,
tijd of bijvoorbeeld aantal bezoekers.

Wil je weten hoe je in
Uurwerk Online een rooster
maakt? Bekijk hier het
filmpje.

 Klik hier

https://www.uurwerkonline.nl/praktische-instructiefilmpjes/


Je hebt zitten zwoegen om een
rooster rond te krijgen. Gelukt! Je
verstuurt de mail met het rooster,
maar al na een halfuur krijg je een
mailtje: “Ik heb mijn dienst geruild met
Gerda. Sorry, vergeten door te
geven.” Vervelend, want nu moet je er
weer een mail achteraan sturen met
de wijziging. Zo komen er bovendien
verschillende versies van het rooster
in omloop. En wie weet nog welke de
juiste is? 

Met Uurwerk Online heeft iedereen
altijd een actueel rooster: de manager,
de planner en de medewerker.
Roosters, diensten, bezetting en
locaties worden allemaal real-time
bijgewerkt. 

Er is ook nog maar één rooster en dat
is het rooster in je broekzak: in de
Uurwerk-app op je telefoon. Of op je
laptop, natuurlijk. En daarin zie je dan
ook nog eens het rooster van je
directe collega’s.



Ik wil ruilen, ik ben dan op vakantie, ik
moet naar de fysio. En de een belt
erover, de ander appt of mailt of legt
een briefje op je bureau. Gekmakend is
het, horen we. Hoe bewaar je het
overzicht? Hoe monitor je dat? Om over
het verwerken nog maar te zwijgen. 

Uurwerk Online tackelt dit probleem
door de verantwoordelijkheid deels bij
medewerkers zelf te leggen. Wil je een
dienst ruilen met een collega, dan vraag
je dat aan via de mobiele app. De
planner krijgt het bericht automatisch
binnen en bij akkoord is de ruil met een
druk op de knop doorgevoerd. En
natuurlijk staan de wijzigingen meteen
online, voor iedereen die het weten
moet. 

Ook van roosterwijzigingen krijgen alle
collega’s automatisch bericht. Uurwerk
Online doet het rekenwerk en regelt het
gedoe eromheen. 

Beschikbaarheid opgeven doe je
voortaan zo
Is een medewerker niet beschikbaar op
een bepaalde dag of tijd, dan kan hij of
zij dat via de app of op de site
aangeven. De planners zien dat direct
als ze een rooster gaan maken en
kunnen iemand dan niet inroosteren.
Effectief, snel en het scheelt een hoop
misverstanden!

Planner:
"Ik zie door de bomen 

het bos niet meer!"



Ja, cao’s en arbeidstijdenregelingen zijn
complex en veranderen steeds. Toch
hoort het bij goed werkgever- of
opdrachtgeverschap die regelingen te
vertalen naar de praktijk van de
dagelijkse roosters. Dat kost normaal
gesproken, voor wie geen Uurwerk
Online heeft, tijd. Veel tijd. En gaat het
niet goed, dan zijn de gevolgen groot.

Uurwerk Online houdt achter de
schermen voor je bij of het rooster wel
past binnen de regels van de
Arbeidstijdenwet en de cao. Ook bij
meerdere cao’s binnen een organisatie.
Ook als er weer eens iets veranderd is.
De planhulp selecteert automatisch
alleen die medewerkers die volgens alle
regelgeving beschikbaar zijn. 

Wil je zelf een medewerker inroosteren,
dan laat Uurwerk Online zien welke
diensten mogelijk zijn binnen de regels.
Wil je iets doen wat niet mag, dan krijg
je een uitroepteken te zien, tekst en
uitleg over wat er precies aan de hand
is, en een snelle preview van het rooster
van de medewerker die je wilt
inplannen over de weken voor en na die
dag. Dat ziet er zo uit.

Meerdere zalen, meerdere foyers en
misschien ook nog wel een paar
buitenlocaties waar activiteiten
plaatsvinden. Technisch personeel én
horecapersoneel dat aan het werk gezet
moet worden. Hoe bewaar je het
overzicht? 

In Uurwerk Online is het eenvoudig.
Hoeveel locaties er ook zijn. De juiste
mensen op de juiste plek, en niemand
wordt op twee plekken tegelijk
ingeroosterd.

 
 Klik hier voor 
een voorbeeld

https://www.uurwerkonline.nl/cao-controles-binnen-uurwerk-online/
https://www.uurwerkonline.nl/cao-controles-binnen-uurwerk-online/


Gaat je team op tournee? Dan moet je
rekening houden met séjours en
reistijden. De reistijden- en
séjoursregelingen lijken gemaakt om
discussie te geven en alleen daarom al
zijn tournees vaak hoofdpijndossiers.
Hoeveel krijgt ieder vergoed op basis
van welke afspraak? En waar wordt dat
bijgehouden?

Dat verandert met Uurwerk Online. De
software berekent de reistijden voor je
en houdt rekening met de regels
daarover in de cao Toneel en Dans. De
séjourslijsten draai je uit met één druk
op de knop. Weer een hoofdbreker
minder!

Herken je de ergernis tussen
afdelingshoofden en HR? Die gaat negen van
de tien keer over vertraagde communicatie
en de fouten die ontstaan door verschillen
tussen urenstanden die handmatig op
meerdere plekken worden bijgehouden.

In Uurwerk Online worden evenementen al
dan niet automatisch ingeladen, de planners
maken de roosters en de uren gaan naar je
eigen HR-pakket. Geen ruis op de lijn dus. Bij
de implementatie bepaal je welke gegevens
Uurwerk Online deelt met andere interne
afdelingen. Zo nodig bouwen we koppelingen
naar je eigen (maatwerk)software en je bent
meteen af van (over)typefouten. 

HR-systeem nodig?
Heb je als culturele organisatie naast een
rooster- en urenregistratiesysteem als
Uurwerk Online nog wel een HR-systeem
nodig? Toch wel. Om een aantal redenen: 
➡ In het roosterprogramma zit vaak niet
het hele personeelsbestand, maar staan
alleen de mensen die aan de
evenementen werken. 
➡ Een HR-systeem is gemaakt om alle
gegevens rondom ziekmeldingen en
verlof te managen. Voor het maken van
roosters is het bijhouden van het totale
verloftegoed voldoende. 
➡ Een HR-systeem heeft veel meer
mogelijkheden voor
arbeidsovereenkomsten. 

Kortom: een goed HR-systeem is niet
dubbel naast software voor roosters en
urenregistratie; integendeel: beide
systemen vullen elkaar aan. 



Uren registreren voor iedereen met een
kantoorbaan en vaste werktijden is
simpel. Maar in theaters en bij
gezelschappen werken veel mensen
natuurlijk onregelmatig. Is er meer drukte
geweest dan verwacht, dan kan de
zomervakantie zomaar eerder starten dan
je op grond van het verlofsaldo zou
verwachten. Waren de werkweken juist
korter, dan moet er misschien eerder een
beroep gedaan worden op het verlof of
moet iemand extra ingeroosterd worden
om het verschil met de contracttijd weg
te werken. 

Urenregistratie
Uurwerk Online staat bekend als
roosterprogramma, maar net zo belangrijk
is de urenregistratie. Het voordeel is dat
medewerkers zelf hun gewerkte uren
bevestigen vanuit het rooster. Als de uren
afwijken van de geplande dienst, dan
geven medewerkers dat net zo
gemakkelijk door. 

De leidinggevende krijgt een duidelijk
overzicht en signaleert bijvoorbeeld veel
overuren. Met een druk op de knop
worden de gewerkte uren goedgekeurd.
Vervolgens exporteer je met een handige
rapportage of met een van onze
koppelingen alles in één keer voor de
salarisadministratie. En ook fijn: als je gaat
roosteren, rekent Uurwerk Online de
over- en onderuren uit de urenregistratie
voor je door. 

Verloning
Voor de verloning van de medewerkers
kan Uurwerk Online heel wat rapportages
maken. Daarnaast is er een koppeling met
payrollbureau Staffable. Uit Uurwerk
Online rolt een overzicht van de
ingevulde en goedgekeurde uren dat
direct in het payrollsysteem wordt
ingelezen. Een mooi voorbeeld van een
koppeling die tijd bespaart en fouten
uitsluit.



Overstappen op andere roostersoftware
is inderdaad een 
stap – laten we daar vooral niet omheen
draaien. Inregelen, leren werken met
nieuwe functies, rollen toewijzen: het is
nogal wat. Ook met Uurwerk Online.
Toch hoef je daar niet tegenop te zien.
Zo leert ons de ervaring.

Overstappen op Uurwerk Online gaat
soepel en snel. Van tevoren
inventariseren we welke koppelingen en
sjablonen er nodig zijn. Planners en
applicatiebeheerder krijgen een korte
training en er is een online kennisbank.
Geeft die laatste niet snel genoeg
antwoord, wend je dan eenvoudig tot
de helpdesk. Zo werkt iedereen binnen
de kortste keren met Uurwerk Online!

Benieuwd naar ons stappenplan
bij de implementatie van 
Uurwerk Online? 

 Klik hier

https://www.uurwerkonline.nl/personeelsplanner-voor-theaters-en-festivals/implementatie-van-uurwerk-online/


De snelste manier om daarachter te komen? Overleg even met Marijcke
Voorsluijs, de initiatiefnemer van Uurwerk Online. Uiteraard
vrijblijvend. Jij vertelt je verhaal en zij stelt gerichte vragen, binnen een
uurtje weet je wat je opties zijn. En mocht Uurwerk Online niet de
oplossing zijn voor je organisatie, dan hoor je dat gewoon. 

Wil je in gesprek over Uurwerk Online?
Of wil je liever een demo? Maak een
(video-)belafspraak.

Neem contact op

 

https://www.uurwerkonline.nl/
https://www.uurwerkonline.nl/personeelsplanner-voor-theaters-en-festivals/verder-praten-over-uurwerk-online/

