
Voornaamste	  voordelen	  
	  

Strategische	  planning:	  	  
op%male	  teamstructuur	  en	  werkuren	  
Dienstroosterplanning:	  	  
verbeteringen	  gebaseerd	  op	  bestaande	  
zorgplanning	  
Dagelijkse	  diensten:	  	  
op%malisering	  bij	  aanvang	  van	  elke	  shi:	  
	  	  
	  

Unieke	  kenmerken	  
	  

Schaalbaarheid:	  	  	  
R2	  is	  het	  enige	  pakket	  dat	  lineair	  opschalen	  
ondersteunt	  
Routeplanning:	  	  
het	  meest	  krach%ge	  algoritme	  voor	  route-‐
op%malisa%e	  	  
Flexibiliteit:	  
periodiek	  uitgevoerde	  op%malisa%e	  maakt	  de	  
organisa%e	  flexibel.	  	  
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Op%malisa%e	  van	  inzet	  voor	  
de	  thuiszorg	  met	  behulp	  van	  
R2	  op%malisa%eso:ware	  



R2	  Op@mizer	  is	  het	  eerste	  en	  enige	  thuiszorg-‐
op@malisa@etool	  waarin	  strategische	  
planning,	  dienstroosterplanning	  en	  
dagelijkse	  routes	  worden	  gecombineerd.	  
	  
	  
Het	  resultaat,	  verbeterde	  efficiency	  en	  verhoogde	  
kwaliteit	  van	  zorgprocessen,	  is	  een	  gevolg	  van	  het	  
op%maliseren	  van	  de	  structuren.	  Dit	  kan	  leiden	  tot	  
alterna%even	  voor	  de	  huidige	  samenstelling	  van	  
zorgteams,	  werkroosters	  en	  competen%es	  van	  
medewerkers.	  De	  op%male	  structuur	  is	  rechtstreeks	  
afgeleid	  van	  de	  individuele	  zorgplannen	  en	  lokale	  
omstandigheden	  zoals	  geografie.	  	  
Dienstroosters	  worden	  gepland	  per	  regio,	  team	  en	  
groep.	  Er	  is	  geen	  noodzaak	  om	  planners	  in	  te	  zeJen	  
die	  de	  routes	  handma%g	  samenstellen.	  Ook	  dit	  leidt	  
tot	  grotere	  verbeteringen	  in	  de	  efficiency	  van	  de	  
organisa%e	  en	  de	  kwaliteit	  van	  de	  zorgprocessen.	  	  
	  	  	  

Intelligente	  planning	  –	  Kostenbesparing	  –	  
Op@malisering	  van	  capaciteit	  en	  routes	  	  

R2	  Op%mizer	  is	  ook	  beschikbaar	  in	  een	  diensten-‐
model.	  In	  deze	  werkwijze	  levert	  de	  thuiszorg-‐
organisa%e	  de	  planningsgegevens	  als	  input	  voor	  het	  
R2-‐op%malisa%eproces.	  De	  resultaten	  van	  de	  
op%maliseringsslagen	  vormen	  de	  output	  en	  worden	  
vervolgens	  ingezet	  door	  de	  thuiszorg-‐organisa%e.	  	  
Omdat	  R2	  gebruik	  maakt	  van	  extreem	  effec%eve	  en	  
snelle	  algoritmes,	  stelt	  het	  de	  gebruiker	  in	  staat	  om	  
adekwaat	  en	  vooral	  snel	  op	  veranderingen	  te	  
reageren.	  
	  
Het	  programma	  werkt	  niet	  alleen	  reac%ef	  door	  
situa%es	  uit	  het	  verleden	  te	  valideren.	  	  In	  pro-‐ac%eve	  
zin	  worden	  simula%es	  gemaakt	  voor	  mogelijke	  
scenario’s	  en	  oplossingen	  ontworpen.	  	  


