
VOORDELEN INTERSHIFT PRAKTIJK

 Tijds- en kostenbesparing:

 - Tot wel meer dan 30% van de tijd*.

 - Omgerekend tot wel E 15.000 jaar.

 -  Meer tijd beschikbaar voor kwalitatieve 

zorgverlening.

 Fouten worden voorkomen:

 -  Alle medewerkers zien altijd de actuele online 

planning, geen versie vergissingen meer.

 -  Alle verlof- en periodeplanningen worden op een 

éénduidige manier aangevraagd zodat u geen 

gebruik meer hoeft te maken van losse briefjes, 

e-mails of vragen in de wandelgang. 

 -  De administratie klopt altijd (1 op 1 gekoppeld aan 

de roosterplanning).

 

Het roosteren gebeurt online:

 -  De online applicatie biedt u en uw medewerkers de 

mogelijkheid om altijd en overal het actuele rooster 

te raadplegen of aan te passen.

 -  Het rooster hoeft niet meer rondgestuurd te worden 

of aan de wand gehangen te worden.

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk: 

 -  Voor het registreren van vakantie, het invoeren van 

overuren en het opgeven van zakelijke kilometers.

 -  Wat zorgt voor betrokkenheid van de medewerker 

en het ontlasten van de planner.

WAAROM INTERSHIFT PRAKTIJK VOOR DE EERSTELIJNSZORG?

Al meer dan 10 jaar maken de Nederlandse huisartsenposten gebruik van InterShift om hun huisartsen 

en ander personeel professioneel in te plannen. De laatste jaren neemt de complexiteit voor de 

eerstelijnszorg enorm toe door veranderende eisen van patiënten, zorgverzekeraars en wetgeving, 

toegenomen werkdruk en schaalgrootte van de eerstelijnszorg en een meer flexibelere inzet van 
de medewerkers.  Waar in het verleden nog gebruik gemaakt kon worden van spreadsheets hebben 

eerstelijnszorgverleners nu behoefte aan professionele planningsmogelijkheden en -urenregistratie.  

Maar spreadsheets zijn ‘gratis’ en planningspakketten zijn economisch niet altijd te verantwoorden. 

Tot nu want InterShift introduceert InterShift PRAKTIJK, de simpele oplossing voor personeelsplanning. 

“Vakantieaanvragen, extra uren en kilometer

registraties gaan via één systeem, zo fijn,
ik ben af van alle losse berichten en administratie”.

Angelique Willems,
Huisartsenpraktijk Antoniusveld

InterShift PRAKTIJK
Planningssoftware voor de eerstelijns-
gezondheidzorg 

Eerstelijnszorg



FUNCTIES INTERSHIFT PRAKTIJK

Met InterShift PRAKTIJK kunt u de volgende functies 

gebruiken:

• Inplannen van standaard/vast rooster voor alle 

medewerkers tot wel een jaar vooruit. 

• Planning mogelijk te maken in meerdere dagdelen, 

Ochtend-Middag-Avond planning (OMA) passend 

op uw voorkeuren.

• Periodeplanning: Aanvragen van vrije dagen, inzicht 

hebben in de persoonlijke vakantiekaart en inzage 

hebben in de vakantieperiodes van collega’s.

• Agenda functionaliteit voor het plannen van gezamen-

lijk werkoverleg of belangrijke gebeurtenissen.

• Het sturen van interne berichten tussen collega’s.

• Een overzicht van de gewerkte uren per medewerker, 

inclusief vakantie en meer/minder uren.

• Na het afsluiten van de maand kan er gemakkelijk 

een overzicht worden verzonden naar uw salaris-

administratie voor een correcte uitbetaling van de 

medewerkers.

WAAROM INTERSHIFT?

InterShift is verreweg de meest gebruikte planningsapplicatie van Nederland voor het roosteren van huisartsen, 

assistenten, waarnemers, triagisten, praktijkondersteuners en hidha’s. Elke dag maken meer dan 35.000 medewerkers 

in de gezondheidszorg gebruik van een online InterShift applicatie. Deze gebruikers geven InterShift een hele hoge 

klanttevredenheidsscore*. Op de vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u InterShift zou aanbevelen aan een andere 

eerstelijnszorgverleners?’ wordt gemiddeld met een 9 beantwoord*. Uit het onderzoek duidelijk naar voren komend zijn 

de tijds- en kostenbesparing die gerealiseerd worden, de fouten die voorkomen worden en het gebruiksgemak. Van 

doorslaggevend belang wordt gezien de telefonische en online support die InterShift haar klanten biedt in hun dagelijkse 

planningswerkzaamheden: Met InterShift sta je er nooit alleen voor!

“Het komt niet zo vaak voor maar als je support 
nodig hebt kun je altijd contact opnemen en word 
je direct geholpen. Met InterShift sta je er nooit 
alleen voor”.

Carla Swart – Comes,
Huisartsenpraktijk de Componist

HEEFT U INTERESSE OM TE ZIEN 
WAT INTERSHIFT PRAKTIJK VOOR 
U KAN BETEKENEN?

Graag maken wij met u een afspraak voor een vrijblijvend

gesprek en demonstratie van InterShift PRAKTIJK.

Tijdens dit gesprek kunnen wij de mogelijkheden voor

uw organisatie bespreken. Neem contact op via

055-7630440 of sales@intershift.nl.

InterShift Planning BV

Lange Amerikaweg 67

7332 BP Apeldoorn

055-7630440

sales@intershift.nl

www.intershift.nl

*  Uitslag uit marktonderzoek onder gebruikers InterShift bij huisartsenpraktijken, maart 2017


