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Handleiding Riziv simulatie 

 

Bij activatie van de Riziv simulatie worden volgende knoppen geactiveerd. 

 

1. Ingave gegevens. 

 

De benodigde gegevens om een simulatie te kunnen maken zijn: 

1) Werknemer. 

2) Contracten. 

3) Gewerkte dagen/uren. 

4) Riziv ligdagen per categorie. 

Wanneer met het Woon- Zorgmanagement wordt gewerkt zitten de ligdagen automatisch in het pakket 

dankzij de dagelijkse werking.  De andere gegevens dienen echter te worden ingeput/ingelezen. 
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Klik om deze gegevens in te geven op “Ingave uren/contracten forfaits”. 

Vervolgens krijgt u eerst een tussenscherm te zien met de vraag in welke simulatie u juist wenst te werken.  

Bij een nieuwe installatie of eerste werking zal hier slechts één enkele simulatie staan genaamd: 

“basisgegevens”.  Klik op de onderstaand knop om deze te openen. 
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Vervolgens krijg je een scherm waar je de werknemers kan invoeren met Naam, Voornaam, Geslacht, 

Rijksregister en Geboortedatum.  Al deze gegevens zijn belangrijk, vul deze dus correct in.  Een nieuwe 

werknemer toevoegen doe je door op de knop met + te drukken zoals ook in de rest van het programma. 

 

Wanneer je deze erin hebt gezet zal je zien dat achter elke werknemer 2 knoppen staan: Contracten en 

Eindeloopbaan. 
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Elke knop staat op een werknemerslijn.  Wanneer je dus op contracten klikt van Maria Bellings zal je in het 

volgende scherm het contract (of meerdere) van deze persoon kunnen ingeven. 
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Het is niet verplicht een einde van een contract in te geven.  Wanneer een werknemer een contract van 

onbepaalde duur heeft dan laat je einde leeg.  Bij anciënniteit geef je de datum van de anciënniteit in.  Bij 

uren het aantal uren van het contract per week.  Uren verv. duidt op het aantal uren vervanging dat een 

werknemer per week doet en zal invloed hebben op zowel de forfaitberekening als de eindeloopbaan 

simulatie. 
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Werknemers vanaf 45 jaar kunnen kiezen voor premie of vrijstelling bij eindeloopbaan.  Druk hiervoor op 

de knop eindeloopbaan bij de werknemer. 

 

Vervolgens kan je in dit scherm het aantal uren vrijstelling ingeven per leeftijdscategorie waar de 

werknemer voor gekozen heeft: 
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Wanneer al de werknemers met hun contracten zijn ingegeven is het tijd om de gewerkte uren/dagen in te 

geven.  Druk daarvoor op aanwezigheden per aangifteperiode. 

 

Allereerst dient er een periode te worden toegevoegd als deze er nog niet in zit.  We raden aan om per 

kwartaal te werken.  Om een periode toe te voegen voeg je de begin- en einddatum in en drukt daarna op 

toevoegen. 
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Kies daarna eerst je periode.  Je zal zien dat de werknemers die tijdens de gekozen periode een contract 

hebben automatisch verschijnen.  Vul daarna de gepresteerde dagen en niet betaalde dagen in voor de 

voltijdse werknemers.   
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Klik op  om op te slaan en vervolgens op  om de deeltijdse werknemers te tonen.  

Doe voor hen hetzelfde maar dan in gepresteerde uren. 
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Dit proces kan je herhalen om meerdere periodes in te geven.  Het is echter reeds mogelijk om op basis van 

één enkele periode een simulatie te maken.  Zorg er wel voor dat periodes NIET overlappen! 

2. Simulatie forfait. 

 

Om een simulatie van een forfait te maken druk je op simulatie forfait en kiest vervolgens de simulatie 

waar je op wenst te werken zoals je eerder bij de ingave van uren/contracten hebt gedaan. 
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Kies allereerst bij 1 of je een simulatie op basis van een enkele periode wenst te maken of op basis van een 

eigen periode.  Zodra je wil simuleren op basis van meerdere periodes dien je voor eigen periode te kiezen. 

Wanneer je kiest voor ingegeven periode kies je bij 2 uit de lijst de periode die je wenst te gebruiken.  

Wanneer je voor eigen periode kiest dien je Vanaf en Tot en met in te vullen. 

Bij 3 dien je de correcte index in te vullen.  Je kan hiervoor op Werken aan index klikken.  Kijk bij de 

gezondheidsindex bij BASIS 1996 = 100. 

Tenslotte klik je op 4 om de simulatie te starten. 
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Na ingave van het aantal ROB A dementen en de rechten klik je op OK. 

 

 

Wanneer de simulatie berekend is, krijg je deze op het scherm te zien.  Met de pijltjes knoppen 1 kan je 

zien op welke bezetting de simulatie gebaseerd is en het derde luik.  Met 2 druk je de simulatie af in het 

vertrouwde format van het Riziv.  Met 3 druk je deze af zoals je ze ziet.   
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Prestaties personeel 4 geeft een handig rapport dat je als bron voor de ingave op de Riziv website kan 

gebruiken. 

In de gele velden kan je eventueel andere getallen invullen om snel iets te bekijken, druk daarna op 5 om 

opnieuw te berekenen. 

Het is ook mogelijk om een eigen bezetting in te geven, hiervoor dien je het vinkje Automatisch bezetting 

berekenen uit te schakelen.  Vanaf dan kan je in het tweede tabblad zelf een bezetting ingeven.  Dit kan zijn 

omdat je pas recent met het Woon- Zorgmanagement bent gestart en je de aanwezigheids- en 

toelatingsgegevens niet hebt ingegeven over de periode die je wenst te simuleren. 

 

Geef in vak 1 de dagen in van de periode in de verschillende categorieën.  Je kan kiezen om daarna te 

simuleren maar je kan ook deze gegevens opslaan voor een later gebruik.  Druk daarvoor op het pijltje naar 

beneden  2 en vul een omschrijving in.  Vergeet niet op te slaan 3. 
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3. Simulatie eindeloopbaan. 

 

Voor de eindeloopbaan simulatie druk je op deze knop 

 

Hiervoor dienen wel alle gegevens die betrekking hebben op eindeloopbaan (bij Ingave contracten): uren 

vervanging en eindeloopbaan te worden ingegeven (zie eerder). 
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In dit scherm kies je het jaartal en drukt daarna op simulatie starten.  Bovenaan verschijnen de werknemers 

die in eindeloopbaan zitten.  Je kan zien wie voor VTE vrijstelling heeft gekozen en hoeveel VTE dit in het 

totaal geeft.   

Onderaan zie je de vervangers.  Je ziet ook hoeveel VTE gefinancierd is en of dit meer is of niet.  Het is de 

bedoeling dat VTE vervanger steeds ook gefinancierd is, anders duidt dit op een teveel aan vervanging. 
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4. Verschillende werknemers uittesten 

 

Wanneer je eens wil uittesten wat het zou geven als je bijvoorbeeld meer kine of minder verpleging in 

dienst zou hebben doe je dit best via het simulatiescherm.   

 

We raden je aan je basisgegevens steeds correct te behouden.  Je kan echter makkelijk een kopie hiervan 

verkrijgen door op  te drukken.  Daarna zal je de vraag krijgen of je de gegevens wil kopiëren uit 

een bestaande simulatie.  Het gaat hier over werknemers, contracten en gewerkte dagen/uren. 

 



 

 
Care Solutions: handleiding rizivsimulatie 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––– 

Care Solutions nv • Santvoortbeeklaan 25 • 2100 Deurne • RPR Antwerpen • BTW BE 0474.821.136 • KBC 419-3073141-15 
www.caresolutions.be • info@caresolutions.be 

Als je hier bevestigend op antwoord krijg je een keuzelijst van waar je de kopie wenst te nemen. 

 

Dit zal ervoor zorgen dat je een nieuwe simulatie verkrijgt met exacte dezelfde gegevens als die van je 

basis.  In deze kopie kan je dan nieuwe werknemers toevoegen of wissen, uren wijzigen enz…  zonder dat 

de originele wijzigen. 

 


