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Leeswijzer 
Deze handleiding kan je in zijn geheel doorlezen of gebruiken als naslag. Het eerste hoofdstuk, Wat is 

roosterbord. Is belangrijk, omdat daar ik het kort de opbouw wordt beschreven. 

In deze handleiding zie je af en toe het volgende icon staan. 

 

Als je hier op klikt, kan je het bijbehorende filmpje zien. 

Sommige instellingen gebruiken een ander wordt voor medewerker en cliënt (bijvoorbeeld 

begeleider of deelnemer) 

Sommige screenshots die jij bij Roosterbord ziet kunnen afwijken van de handleiding, dit komt omdat 

Roosterbord op veel verschillende manieren wordt gebruikt! 

Wat is roosterbord. 
Roosterbord is een geautomatiseerd rooster, agenda en administratie tool.  Het rooster van 

bijvoorbeeld een zorginstelling kan eenvoudig worden ingevoerd en overzichtelijk worden 

gepresenteerd aan medewerker en cliënt. 

Als je op 1 plek wat veranderd werkt dat overal door. Roosterbord is van alle devices met een 

browser benaderbaar (Computer, laptop, tablet, Smartphone enz.) 

In een aantal instellingen wordt het actuele rooster gepresenteerd op grote TV schermen. 

Roosterbord is geschikt om samen te werken met locaties die samenwerken maar niet bij elkaar in de 

buurt liggen. Bijvoorbeeld dependances of externe groepen. 

Roosterbord in actie op de Administratie groep in Gouda 

Opbouw: 
De basiselementen van Roosterbord zijn: 

 cliënten,  

 medewerkers 

 activiteiten 

Wijzigingen die op één plek worden doorgevoerd, komen te voorschijn in de verschillende portals en 

overzichten. 

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=1
http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=1
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Cliënten en medewerkers 
Cliënten en medewerkers worden in de cliënten en medewerkers editor gezet. Hier staan 

bijvoorbeeld de naam en functie. Hier worden alle personen die met een bepaalde locatie te maken 

hebben ingevoerd. 

Activiteiten 
Een rooster bestaat uit activiteiten, ook wel taken of opdrachten genoemd. De belangrijkste 

eigenschappen van een activiteit die kunnen worden in gesteld zijn (wie, wat, waar, wanneer): 

 Medewerkers en cliënten. Wie staan er op de activiteit. 

 Titel, eigenschappen en eventueel een uitleg. 

 Ruimte, dit kan een ruimte in een gebouw(keuken, tuin, ruimte 1) zijn of de naam van een 

(sub)locatie of dependance. 

 Tijd van de activiteit. 

Standaard rooster en dagrooster verschil 
Veel locaties werken met een basis rooster. Dit is het ideale rooster zonder ziekmeldingen, 

wijzigingen en afwezigen.  Dit wordt eenmalig ingevoerd en werkt dan automatisch door in alle 

dagroosters. Uiteraard kunnen er ook wijzigingen gemaakt worden in het standaard rooster. 

Het dagrooster is het actuele rooster van een betreffende dag, met alle: 

 Ziekmeldingen 

 Vakanties of vrije dagen 

 Wijzigingen  

 Tijdelijke (extra) activiteiten. 

App 
Met de roosterbord App kunnen cliënten en medewerkers eenvoudig hun actuele rooster zien. Meer 

informatie over de app vind je in hoofdstuk App 

  

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=14
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Inloggen / beveiliging 
Roosterbord kent drie  beveiligingsniveaus: 

- IP adres beveiliging 

- Pincode beveiliging. 

- Inlog beveiliging 

 

Ip adres beveiliging 
Voor sommige stukken van Roosterbord is het nodig eenmalig een Locatiecode in te voeren voor een 

nieuw onbekend IP adres. De locatiecode wordt verstrekt aan de instelling en kan daar worden 

opgevraagd.  

 

  

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=7
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Pincode beveiliging 
Door het invoeren van een pincode van 4 cijfers wordt toegang verleend, bijvoorbeeld het 

medewerkers portal. 

 

Inlog beveiliging 
Inlog beveiliging. Gebruikers moeten individueel inloggen met gebruikersnaam of email icm een 

wachtwoord. 

Als je nog geen inloggegevens hebt, kan je een collega vragen die wel in kan loggen om jou deze toe 

te sturen. Zie hoofdstuk Medewerkers laten inloggen 

 

  

Direct inloggen 

met je 

inloggegevens 
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Startschermen 
Roosterbord heeft een aantal verschillende startschermen. Hieronder volgt een opsomming 

- Cliënten  portaal 

- Medewerkers portaal 

- Uitgebreid overzicht 

- Smoelenboek 

Standaard wordt Roosterbord vaak ingesteld op het Cliënten portaal of op het uitgebreid overzicht. 

Je kunt dit echter per computer wijzigen, zie  Instellingen. 

Ook kan je eenvoudig van het ene  naar het andere scherm navigeren. 

De portals geven de actuele situatie weer binnen een bepaalde ruimte of locatie. In het medewerkers 

portal kan je ook een andere ruimte selecteren en dagactiviteiten wijzigen. 

Cliënten portal 
Dit is het start scherm voor de cliënten. Cliënten kunnen hier eenvoudig: 

 Hun eigen persoonlijke rooster zien 

 Kijken wat er die dag verder gebeurt 

 Zien wie de begeleiders zijn 

 Kijken waar een andere begeleider (bijvoorbeeld PB-er) is 

Het cliëntenportal staat altijd ingesteld op één ruimte. (zie hoofdstuk instellingen), zodat cliënten 

niet in de war kunnen raken. 

 

 

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=5
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Op cliënten portal staan de volgende knoppen:  

 Planning,  

 Nu/actueel , 

 Jouw dag,  

 Activiteiten.   

De startpagina geeft een duidelijk overzicht van wat voor taken of activiteiten er op dit moment zijn 

en welke er nog moeten komen. Ook is er te zien wie er die dag aanwezig zijn. 

Uitleg knoppen cliënten portal 

 

 

Nadere uitleg cliënten portal 

Als je de activiteiten aanklikt krijg je te zien welke cliënten er bij deze activiteit aanwezig zijn. Hier 

kun je dan ook weer de cliënten aanklikken en hun eigen dag rooster zien. 

 

 

Aan de linkerkant van de startpagina zie je welke 

medewerkers en cliënten er die  dag aanwezig zijn. 

Als je op de medewerkers klikt krijg je te zien op welke 

activiteiten zij zijn ingedeeld. Als je op de cliënten drukt 

zie je het dag rooster van die cliënt. 

 

Hier staat het overzicht 

van alle activiteiten en 

wie er allemaal aanwezig 

zijn 

Het rooster met alleen de 

actuele activiteiten groot in 

beeld. 

Hier kunnen cliënten hun 

persoonlijke rooster zien. 

Hier staan alle activiteiten 

op deze locatie opgesomd. 

Als je op start drukt ga je terug 

naar het basis scherm 
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Als je op de knop actueel op je linker muis knop drukt, kom je op het roosteroverzicht terecht van die 

dag. Dit kan er per locatie verschillend uitzien. 

 

 

 

  

Dit is het rooster hoe het eruit ziet 

per dag. 
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Medewerkers portal 
Het medewerkers portal lijkt veel op het cliëntenportal. Medewerkers kunnen hier: 

 Een andere ruimte selecteren om het rooster daar te zien.  

 Wijzigingen in het dagrooster doorvoeren. 

 Chatten met elkaar 

 Overdracht invullen en lezen 

 Rooster bijwerken 

 Afwezigheid invoeren 

 Rapporten raadplegen 

Om naar Het medewerkers portal te gaan klik je op Medewerkers rechtsboven.. 

 

Chatten medewerkersportal 

Je hebt de mogelijkheid om chatberichten te versturen in het medewerkersportal. Deze 

chatberichten kunnen al je collega’s lezen. Het is aan het team om te besluiten hoe ze er mee 

omgaan. 

 

  

Selecteer een periode om 

berichten terug te kijken. 

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=6
http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=3
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Overdracht medewerkersportal 

De overdracht lijkt qua functionaliteit veel op de chat. Je  hebt de volgende extra mogelijkheden: 

 Overdracht meldingen uit de cliënten editor laten opnemen in de overdracht. 

 Berichten versturen die alleen zichtbaar worden als er een bepaalde ruimte is geselecteerd. 

Bepaalde overdracht (bijvoorbeeld, de vloer is vies en wordt mogen schoongemaakt), is 

alleen relevant voor een bepaalde ruimte. 

 

 
 

 

Knoppen medewerkersportal 

Dit is de start pagina voor de medewerkers. In het plaatje staat omschreven wat de knoppen doen. 

Niet alle instellingen hebben dezelfde knoppen. 

Selecteer een periode om 

berichten terug te kijken. 

Selecteer hier voor wie de 

overdracht bestemd is. 

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=10
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Schakelen in medewerkers portal 

Het is ook mogelijk een andere lay-out te kiezen voor het medewerkersportal. Druk  hiervoor op 

uitgebreid om naar het uitgebreide portal te gaan.  

 

 

Klik op ruimte portals om weer naar de (cliënten of medewerkers)portals terug te gaan. 
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Uitgebreide medewerkers portal 

Dit portal bevat dezelfde functionaliteiten als het medewerkers portal alleen staat er geen actueel 

rooster.

 

Smoelenboek 
Het smoelenboek toont een foto van elke cliënt.  
Als je klikt op de foto van een cliënt wordt zijn rooster zichtbaar.  
Door op actueel te klikken ga je naar het TV rooster. Voor het medewerkers portal 
klik je op medewerkers. 
 

 

Ga naar het TV Rooster Ga naar de medewerkers portals 

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=15
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Editors 
De editors gebruik je om medewerkers of cliënten toe te voegen en te wijzigen. Ze zijn bereikbaar via 

het medewerkers portal en het uitgebreide medewerkers portal. 

Actief / inactief 
Als een medewerker of cliënt niet meer betrokken is bij een instelling, bijvoorbeeld (Verhuizing, 

andere locatie, uitschrijving, of overlijden) Wordt de medewerker of cliënt op inactief gezet. 

Foto toevoegen 
Je kunt de foto van een medewerker of cliënt toevoegen in de editor. 

Cliënten editor: 
Hier kun je nieuwe cliënten toevoegen. Of gegevens van cliënten veranderen. Ook 

kun je hier cliënten opzoeken. Klik op editor om wijzigingen aan te brengen of 

overzicht te krijgen over welke cliënten er wel zijn en welke niet meer. 

 

 

 

Klik op de naam van een cliënt om de gegevens te wijzigen. 

 

 

 

 

Wijzig hier de  foto. 

Klik op toevoegen om een nieuwe 

cliënt toe te voegen 

Sorteren op voornaam of achternaam. 

Cliënten die nog actief zijn of inactief. 

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=4
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Medewerkers editor: 
Hier kun je nieuwe medewerkers toevoegen. Of gegevens van medewerkers veranderen. 

Ook kun je hier medewerkers opzoeken. Klik op editor om wijzigingen aan te brengen of 

overzicht te krijgen over welke medewerkers er wel zijn en welke niet meer.  

 

 

 

Medewerkers laten inloggen 

Als je iemand toegang wilt geven met een persoonlijk account tot Roosterbord. Kan je dit op de 

volgende manier doen: 

 Vul een email in 

 Vul bij Mag Inloggen, ja in . 

 Klik op Mail code. 

 De betreffende medewerker krijgt dan een email met instructies. 

 

 

 

 

 

 

Klik op toevoegen om een nieuwe 

medewerker  toe te voegen 

Sorteren op voornaam of achternaam. 

Medewerker die nog actief zijn of inactief. 

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=9
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Aanwezigheidsregistratie 
Roosterbord heeft de mogelijkheid om presentie bij te houden. Roosterbord maakt een onderscheid 

tussen Vrije dagen, Ziekte en uitroostering zijn. Sommige locaties gebruiken alleen de vrije dagen. 

 Alle ziekmeldingen van de vorige dag worden automatisch overgenomen, iemand blijft 

dus ziek, totdat hij beter is gemeld. 

Je kan de presentie op verschillende plekken in Roosterbord invoeren: 

 Rooster, klik op een naam en selecteer de presentie, dit is vooral handig voor eenmalige 

wijzigingen. 

 Cliënten of Medewerkers editor. 

 Knop Afwezig in medewerkersportal. Hier kan je langere periodes eenvoudig invoeren. 

 

Je selecteert een persoon door eerst de begin letter te kiezen en daarna de naam, zie hieronder. 

 

Kies naam: 

 

Selecteer of je afwezigheid voor  een 

medewerker of cliënt wilt invoeren. 

Vrije dagen intrekken, als iemand 

wel aanwezig is. 

Iemand beter melden. 

Iemand ziek melden. 

Vrije dagen invoeren. 

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=2
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Bij het invoeren van een vrije dag verschijnt onderstaande kalender. 

 

Selecteer de dagen, die je vrij wilt! 

Als je een vanaf en tot datum hebt, 

kan je die invoeren bij Kies Data. 

Als je één dag hebt geselecteerd, kan je ook 

een  ochtend en middag afwezig invoeren. 

Selecteer een maand 
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Rooster 
Er zijn verschillende soorten roosteroverzichten. Wijzigingen in de verschillende overzichten 

werken overal in door. Per locatie zijn er verschillende overzichten beschikbaar. 

 Alles. Dit is een overzichtsrooster voor alle locaties en/of ruimtes. Hier wordt 

aangegeven welke medewerkers en cliënten er een betreffende dag in een ruimte of 

locatie zijn. 

 Kalendar. Dit geeft een week of maand overzicht van alle activiteiten. Hier kan met 

sommige activiteiten geschoven worden naar een andere dag. 

 Ruimte. Dit is het van een bepaalde dag van een bepaalde ruimte. Hier kan worden 

aangegeven wat er die dag voor activiteiten in een ruimte plaatsvinden en wie er op 

staan. 

 Cliënten. Geeft een overzicht van het rooster van alle cliënten op één dag. 

 Medewerkers. Geeft een overzicht van het rooster van alle medewerkers op één dag. 

 Ochtend, Middag of Avond. Roosteroverzicht voor alle activiteiten in alle ruimtes per 

ochtend, middag of avond voor één dag. 

 ADL.  Weekoverzicht van alle ADL activiteiten, bijvoorbeeld pauzediensten, jassen 

diensten, medicatie rondes en afsluitdiensten. 

Niet iedere locatie heeft elk roosteroverzicht, indien gewenst kan dit wel worden 

ingesteld. 

Dubbel (d)  

Het kan zijn dat je ergens een (d) ziet staan, deze persoon staat dan dubbel in het rooster. 

Als extra toevoegen met slepen 

In sommige gevallen kan je lepen met de CRTL toest gedrukt, je voegt dan iemand extra toe 

op de activiteit in plaats van verplaatsen. 

 

 

 

  

Selecteer hier het soort rooster Selecteer hier een ruimte. Zoom in/uit Dag eigenschappen Standaard of dag rooster 

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=12
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Overzicht Alles rooster 
 Je kunt naar het Ruimte rooster gaan door op het vergrootglas onder de activiteiten naam te 

klikken. 

 Slepen van medewerkers en cliënten. 

 Klik op medewerker, activiteit  of cliënt voor specifieke instellingen. 

 Het is ook mogelijk een weekoverzicht te tonen voor alleen het personeel  door op ‘week te 

klikken’ 

 

Ruimte rooster 
 Slepen medewerkers, cliënten en activiteiten. 

 Klik op medewerker, activiteit  of cliënt voor specifieke instellingen. 

 

Klik hier voor het weekoverzicht 
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Cliënten rooster 
 Overzichtelijk welke cliënt, wanneer wat heeft. 
 Ook mogelijk in lijstweergave (Klik op Lijst.) 

 In dit overzicht kan makkelijk zien, of er gaten zijn in het programma. 

 Druk  op de plus achter de naam van een cliënt om een activiteit toe te voegen. 

 

 

Medewerkers rooster 
 Overzichtelijk welke medewerker, wanneer wat heeft. 

 Ook mogelijk in lijstweergave (Klik op Lijst.) 

 In dit overzicht kan makkelijk zien, of er gaten zijn in het programma 

 Druk  op de plus achter de naam van een medewerker om een activiteit toe te voegen.. 
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Kalender rooster 
 Sleep activiteiten naar een andere dag of tijd. 

 Maand overzicht / weekoverzicht 
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Ochtend middag avond rooster 
 Slepen van medewerkers en cliënten. 

 Klik op medewerker, activiteit  of cliënt voor specifieke instellingen. 

 

ADL rooster 
 Slepen van medewerkers. 

 Klik op medewerker, specifieke instellingen. 

 Klik op de plus om medewerkers of cliënten toe te voegen. 

 



24 
 

Dag eigenschappen 
Je kunt per dag een opmerking invullen of instellen dat de instelling gesloten is, bijvoorbeeld 

vanwege een feestdag. 

 

 

Rapporten 
Klik op de knop rapporteren hier staan alle rapporten die je nodig hebt. 

 Pb-overzicht 

 Presentielijst 

 Vakantiekaart 

 Mailing 

 Smoelenboek 

 Voorkant OP 

 

Vul hier een opmerking voor deze dag in. 

 

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=11
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Instellingen 
Bij instellingen kan je de verschillende instellingen wijzigen voor Roosterbord. De belangrijkste 

instellingen zijn: 

 Instellen ruimte device voor cliëntenportal. 

 Startscherm voor de betreffende  computer of tablet instellen 

 Wachtwoord wijzigen 

 

 

 

 

  

Wachtwoord wijzigen. 

Ruimte voor cliënten 

portaal 

Wijzigen startscherm voor 

betreffende computer of tablet 

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=16
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App 
Met de Roosterbord App is het mogelijk: 

 Het actuele individuele rooster van de Roosterbord instellingen 

 Eigen taken of afspraken toevoegen 

 Contact zoeken met begeleiders of mantelzorger. 

 Een noodsignaal uitzenden naar begeleider of mantelzorgen met de positie van de cliënt 

(sommige locaties.) 

Koppelen App aan Roosterbord  
Voordat de app het persoonlijk rooster van een medewerker of cliënt toont, moet de app eerst 
worden gekoppeld. 
 
Het is ook mogelijk de app te gebruiken zonder dat deze wordt gekoppeld aan een Roosterbord 
locatie. 
 
De Roosterbord App kan eenvoudig gekoppeld worden aan Roosterbord. Dit gaat 

met de volgende stappen die hierna worden besproken.  

 Begeleider vraagt code op in Roosterbord 

 Cliënt voert de code in bij de app. 

Code opvragen in Roosterbord (begeleider) 

 

De code kan worden opgevraagd nadat een medewerker is ingelogd.  

De code staat in het cliënten editor.  

 

 

Hier kunt u 

klikken om in 

en uit te 

loggen als 

medewerker 

Klik hier om naar de 

cliënten editor te 

gaan 

http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=8
http://www.roosterbord.com/website/playmovie.php?videonummer=14
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Er verschijnt nu een code. Deze code wordt ook gemaild naar de cliënt als er een email adres bekend 

is. De medewerker die is ingelogd krijgt ook een email. 

Code invoeren in app: 

Als de app nog niet is gekoppeld of als er nog geen account aangemaakt is verschijnt dit scherm. 

 

Het is ook mogelijk om de app te gebruiken zonder Roosterbord locatie. Er kan dan een account 

worden aangemaakt door op aanmelden te klikken. 

 

 

Voer hier u code in die u 

kunt vinden bij het 

medewerkers gedeelte in 

Roosterbord  

Druk op Controleer zo koppelt u de 

app aan roosterbord. 

Klik hier om de 

code voor de app 

op te halen.  

Klik op de cliënt 

om de gegevens 

te zien. 

Klik hier om zelf een account aan te 

maken. 
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Rooster inzien met de app 
De app toont automatisch welke activiteiten er nu zijn. Bij het oproepen van de app wordt dit 

automatisch bijgewerkt. 

 

 

 

Als de ingevoerde code klopt komt u op 

dit scherm 

 

Klik op geweest om te zien welke 

activiteiten er zijn geweest 

Klik op nu om te zien welke activiteiten er 

nu zijn voor de cliënt.  

Klik op straks om de activiteiten van 

straks te zien. 
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Klik op de activiteit om te zien wie 

er op deze activiteit staan. 

Hier ziet u wie er op deze activiteit 

aanwezig zijn. 
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Door op straks te drukken 

verschijnen de activiteiten die 

nog moeten komen. 

Druk op toevoegen om een 

activiteit toe te voegen aan het 

rooster. 
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Activiteit toevoegen 
Activiteiten kunnen eenvoudig worden toegevoegd en zijn dan zodoende zichtbaar op de individuele 

app.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vul hier de activiteit naam, datum, en 

of de activiteit eenmalig is in. Ook de 

tijd en waar kun je hier invoeren en als 

er nog extra uitleg nodig is. 

Druk op toevoegen en de 

activiteit is toegevoegd. 
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Contactknop 
Het is mogelijk eenvoudig contact te leggen met bijvoorbeeld een PB-er of een zelf ingevoerde 

contactpersoon via de app. 

Standaard zal je de contact knop niet zien, je kunt de werking ervan instellen achter de knop 

instellingen. Zie hoofdstuk Instellingen op de app 

Je ziet de contactknop in het midden onderaan de app. 

 

Niet iedereen zal alle knoppen hebben, als de knop er is,  

Zal deze werken. 

 

 

Klik op deze knop om van de 

contact mogelijkheden gebruik te 

maken. 

Klik hier om een noodoproep te doen, je 

locatie wordt dan doorgegeven aan de 

begeleiding of contactpersoon. Dit is niet bij 

alle locaties toegestaan.  

LET OP: Als GPS, wifi en of 3G uitstaan, 

zal je telefoon niet in staat zijn de 

noodoproep te verzenden. 

 

Hier staat de naam van de PB-er. Hier kan 

eenvoudig een email worden gestuurd vanuit 

de app. 

 

Door hierop te klikken kan een cliënt direct 

bellen naar de begeleiding. Mits op een 

smartphone. 

 Met deze knop wordt direct de ingevoerde 

contactpersoon gebeld. Mits op een 

smartphone. 
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Instellingen op de app 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is mogelijk in te stellen hoe 

vaak de app contact maakt met de 

Roosterbord servers(indien er een 

netwerk verbinding beschikbaar is.) 

Hier kunt u instellen hoe u de 

nood knop wil gebruiken. 

Hier kunt u instellen of u alleen 

vandaag of ook andere dagen wilt 

zien.  

Hier kunt u de contact persoon van 

de cliënt invoeren. 

Hier kunt u instellen dat u via een 

portal thuis bij je rooster kan. 

Hier kunt u het rooster koppelen 

aan deze app. 


