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Samenvatting 

Door zelfroosteren kunnen personeel en organisatie beter omgaan met variabel 

werkaanbod. In deze whitepaper komen de voor - en nadelen, de verschillende 

vormen en een stappenplan van zelfroosteren aan de orde. Ook de bijdrage die 

ICT  levert wordt besproken. Tenslotte wordt ingegaan op de voorwaarden voor 

succes en wordt een praktijkcase gepresenteerd .   



 

Inhoud 

 

1 Inleiding ..................................................................... 1  

2 Voordelen van zelfroosteren  .............................................. 3  

3 Aandachtspunten ........................................................... 4  

4 Vormen van individueel roosteren ........................................ 5  

5 ICT-ondersteuning .......................................................... 7  

6 Succesfactoren .............................................................. 8  

7 Stappenplan ................................................................ 11  

8 Conclusie: veel geschreeuw, weinig wol?  ............................... 13  

Praktijkcase: Zelf bieden op je werktijden bij ABN Amro  .............. 14  

 

  



 

 
  www.gidsonline.nl  

 Pagina 1  

 

 

Whitepaper Zelfroosteren in de 

praktijk 

1 Inleiding 

 

Klanten willen op elk gewenst tijdstip een product of dienst  geleverd krijgen. 

Medewerkers zoeken naar een goede balans tussen werk en privé. 

Ondernemingen willen een aantrekkelijke werkgever zijn op de arbeidsmarkt. 

Ten slotte wil de overheid met het  oo g op de vergrijzing de 

arbeidsparticipatie verhogen.  

Volgens experts is  zelf je werktijden bepalen, oftewel zelfroosteren, de trend.  

Maar is het ook een oplossing voor de hierboven genoemde ontwikkelingen? 

Werkgevers zoeken een optimale afstemming tussen d e benodigde en 

beschikbare personeelscapaciteit.  Gecombineerd met de wens van 

medewerkers naar een goede balans tussen werk en privé,  kan zelfroosteren 

dan een uitstekende optie zijn.  

Zelfroosteren is  een relatief nieuw concept, waarmee de organisatie 

makkelijker kan aansluiten bij  een variabel werkaanbod. Met behulp van 

arbeidstijdsystemen krijgen werknemers een zekere mate van zeggenschap 

over de tijdstippen waarop ze werken.  

Zelfroosteren wordt tot nu toe in Nederland nog beperkt toegepast.  In 

Zweden en Engeland is het  al een beproefd middel.  Ontstaan in de zorg, is  het  

goed toepasbaar in de industrie en de dienstverlenende sector. Zowel bij  

grote ondernemingen als in het MKB wordt er volop mee geëxperimenteerd. 

De verwachting is dat het aantal initiatiev en spoedig zal  toenemen.  

Het borrelt dus, terwijl de meeste ondernemingen nog even afwachten.  Lang 

hoeft dat  niet te duren,  want de tijd is ri jp voor zelfroosteren.  

In deze whitepaper komen, naast de voor - en nadelen,  de verschillende 

vormen van zelfroosteren aan de orde en de bijdrage die ICT daaraan levert.  

Vervolgens wordt ingegaan op de voorwaarden en een voorbeeld gegeven van 

een stappenplan.  
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Auteur: S.A.J.M. van Wilgen  

 

Deze whitepaper is  op persoonlijke titel  geschreven. De auteur is werkzaam 

bij een organisatie die initiatiefnemer is  van het Nederlands Centrum voor 

Sociale Innovatie (NCSI).  
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2 Voordelen van zelfroosteren 

 

De voordelen van zelfroosteren zijn divers:  

 grotere aantrekkingskracht op potentiële werknemers, oftewel een 
betere positie op de arbeidsmarkt;  

 minder personeelsproblemen door werknemersgerichte regelingen ;  

 minder overurenproblematiek;  

 groter aanpassingsvermogen van de organisatie op veranderingen;  

 meer efficiency en besparing door betere afstemming vraag en aanbod;  

 goedkopere producten en diensten doordat leveranciers 
efficiencyvoordelen doorberekenen;  

 betere service en kwaliteit  door leveranciers (tempo, timing en tuning);  

 beter inspelen op klantwensen als  beschikbaarheid en reactiesnelheid;  

 betere werk-privébalans;  

 veel wensen van wensen van medewerkers (gemiddeld 80 procent) 
kunnen worden gehonoreerd.  Dat betekent dat een werknemer van de 
vijf  werkdagen er  vier precies werkt op de tijden dat  hij  dat  zelf wil.  Op 
één dag moeten er vaak kleine concessies worden gedaan waardoor er 
vaak een tweede voorkeur ontstaat ;  

 werktijden kunnen aan het persoonlijk ritme of  fysieke mogelijkheden 
worden aangepast;  

 daling van het ziekteverzuimpercentage;  

 toename medewerkersbetrokkenheid en meer binding van het 
personeel.  
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3 Aandachtspunten 

 

 

Naast de genoemde voordelen zijn er ook nadelen,  of beter gezegd 

aandachtspunten:  

 weerstand bij  werknemers door onzekerheid of  doordat de organisatie 
onvoldoende tegemoetkomt aan individuele wensen;  

 gewenning aan de keuzevrijheid;  

 weerstand bij  het  middle management door een veranderende rol,  
waarin het  niet  meer de hoofdtaak van het management is om de 
planning sluitend te krijgen (dat  doen de mensen immers zelf) ;  de taak 
van het management verschuift veel meer naar het coachen;  

 veranderende rol  van de vakbond en: voortaan wordt verwacht dat 
vakbonden bereid zijn veel speelruimte te geven voor de centrale 
spelregels;  

 veranderende rol  van de medezeggenschap: bij  een systeem van 
individueel roosteren is  het praktisch onmogelijk om alle verschillende 
individuele roosters ter instemming aan de ondernemingsraad (or) voor 
te leggen; die krijgt daarmee een meer procesmatige rol  en zal  vooral 
betrokken moeten worden bij  het vastleggen van de spelregels.  

Het invoeren van individueel roosteren is  een ingrijpende veranderin g.  Het 

vraagt veel van de managers en de betrokken werknemers en kan voor beide 

partijen onzekerheid opleveren. Het is  dus onverstandig om er tijdens een 

reorganisatie mee te beginnen. Daarnaast  is het  belangrijk om het proces dat  

leidt  tot de invoering van f lexibele arbeidstijden uiterst zorgvuldig en 

professioneel uit te voeren.  
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4 Vormen van individueel roosteren 

 

Er zijn verschillende vormen van individueel roosteren:  

1 Ruilen 

Ruilen is  een vorm van individueel roosteren die goed past  bij  

standaardroosters. Op het moment dat het (collectieve) rooster bekend is,  

kan het  ruilen van diensten beginnen.  

2 Repeterend rooster 

Dit zijn individuele roosters voor onbepaalde tijd,  maar gebaseerd op een 

bepaalde cycluslengte van bijvoorbeeld zes weken.  Na elke cyclus herhaalt het 

rooster zich, totdat een ander individueel rooster wordt gemaakt. Het rooster 

kent daardoor een hoge mate van voorspelbaarheid.  Dit rooster geeft  vooral 

ruimte aan de invulling van structurele wensen van werknemers.  

3 Voorkeursrooster 

Bij deze vorm van individueel roosteren –  ook wel het wensenrooster 

genoemd –  houdt de roosteraar zo veel  mogelijk rekening met de wensen van 

de werknemers. Dat kan door werknemers in een groep te plaatsen, maar ook 

door op individuele wensen in te  spelen.  

4 Intekenrooster/shift picking  

Hierbij wordt door de werkgever een schema opgeleverd met diensten die nog 

niet  op naam staan.  Werknemers kunnen vervolgens op zo’n dienst  

inschrijven. Uiteindelijk bepaalt  het  systeem of  de roosteraar wie welke 

diensten wanneer gaat werken. In het algemeen is  hierbij sprake van een 

planningshorizon van een aantal weken,  waardoor werknemers meerdere 

keren per jaar een keuze voor hun favoriete diensten en werkdagen maken.  

5 Matching 

Het verschil met shift  picking is da t de diensten bij  deze variant niet  van 

tevoren zijn gedefinieerd.  Wel zijn de bezettingseisen per dag en tijdseenheid 

bekend. De werknemers voeren hun wensen in wat betreft de werktijden (dus 

geen diensten) en het systeem of de roosteraar probeert  deze we nsen te 

‘matchen’ met de bezettingseisen.  

6 Zelfroosteren 

Hier bepalen het  team/de afdeling/de werknemers alles zelf,  op basis van de 

door de werkgever aangegeven minimale en maximale bezettingseisen.  Het 

gaat  om de aard van de diensten die iedereen draait ,  wie wat doet en of  er  een 

minimum- of  maximumbezetting uitkomt of iets daartussenin.  Het wordt 

allemaal door de werknemers zelf bepaald en meestal  ondersteund door ICT,  
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als het resultaat  maar binnen de doelstell ingen van de organisatie valt.  De 

puzzel wordt meestal  voor een periode van vier tot twaalf weken gemaakt.  

Deze hoofdvormen van individueel roosteren kunnen ook samengaan. Ruilen 

is natuurlijk ook mogeli jk nadat een rooster via een van de andere beschreven 

vormen tot stand is gekomen. De verschille nde vormen van individueel 

roosteren staan niet op zichzelf.  Ze kunnen goed samengaan met andere 

werkconcepten zoals  zelfplanning,  f lexibele jaarurensystemen en e -werken.  

Zoveel s ituaties, zoveel systemen, mogen we uit het  bovenstaande 

concluderen. Juist o mdat elke situatie anders is,  is er telkens een ander, 

passend model van flexibiliteit  nodig. De invulling hangt af van de 

flexibiliteitsbehoefte en de specifieke situatie.  Het gaat dus om maatwerk.  
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5 ICT-ondersteuning 

 

ICT kan ondersteunen bij  het optim aliseren en afstemmen van vraag en 

aanbod. Randvoorwaarden zijn bezettingseisen (werkgever),  cao -bepalingen 

ter bescherming van personeel (sociale partners) en wettelijke normen 

(Arbeidstijdenwet).  

1.  De werkgever maakt per vier  tot zes weken een inschatting van het  

werkaanbod. Voor ieder uur bepaalt  hij  de gewenste minimale en 

maximale bezettingseis.  

2.  De werknemers geven hun individuele voorkeuren aan, op basis van de 

in het  arbeidscontract overeengekomen werktijd.  

3.  Per periode wordt het werkaanbod afgestemd op  de individuele wensen.  

Als het  urenaanbod per uur tussen de minimale en maximale 

bezettingseisen bli jft ,  is de bezetting rond. Dan gaat het meestal  om 80 

procent van de uren.  In 20 procent van de uren zal nadere afstemming 

plaatsvinden. De verantwoordelij kheid om het aantal uren binnen de 

bezettingseisen te krijgen ligt in eerste instantie bij  het team; de 

manager coacht hierbij.  

Individueel roosteren begint natuurlijk niet bij  een bestaande of aan te 

schaffen ICT-oplossing. De voorwaarden in de volgende p aragraaf  zijn 

onontbeerlijk voor een goede slagingskans van individueel roosteren.  
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6 Succesfactoren 

 

Bij het  invoeren van vormen van individueel roosteren spelen verschillende 

factoren een rol.  Die kunnen de kans van slagen vergroten of  verkleinen.  

Bepaalde factoren maken de kans van slagen van de ene vorm van individueel 

roosteren groter dan de andere vorm:  

1 Goede arbeidsverhoudingen 

De meest  bepalende factor voor de kans op succes is  de mate waarin 

werknemers en managers enthousiast  zijn over het  idee om met individueel 

roosteren te experimenteren en het  uiteindelijk in te voeren. Een minder 

gelaagde organisatie heeft  hier een voordeel,  omdat werknemers en 

management hier vaak in nauw contact met elkaar staan. Dat wil  zeggen dat  

de arbeidsverhoudingen in het  bedrijf  goed moeten zijn.  

 

2 Open cultuur 

 

3 Groepsgrootte en diversiteit  

Hoe breder de inzetbaarheid,  hoe meer er  te kiezen valt  voor de werknemers. 

Daarnaast is het van belang dat er voldoende verscheidenheid is in de 

privébelangen en privésituaties van de werknemers in de groep. Over het 

algemeen geldt  een groep van vijftien werknemers als een ‘veil ige’  minimale 

omvang. Een maximale omvang is nauwelijks te geven.  

 

4 Soort werk 

Niet zozeer het soort werk,  maar de mate van plaats - en ti jdgebondenheid  van 

het werk speelt een rol.  Als  het werk niet of beperkt  tijdgebonden is,  vergroot 

dit de individuele keuzevrijheid en daarmee de kans op succes van het totale 

systeem. 

 

5 Analyse werkaanbod en planningsperiode  

Voorwaarde voor individueel roosteren is  ee n goede analyse van het 

werkaanbod, inclusief de voorspelbare en onvoorspelbare pieken en dalen. 

Variabiliteit  in het werkaanbod is geen belemmering voor individueel 

roosteren zolang de werkgever ervoor zorgt dat er voldoende personeel 

beschikbaar is om pieken en dalen op te vangen.  Naarmate de pieken en dalen 

in het  werkaanbod meer onvoorspelbaar worden, vraagt dit van werknemers 

dat zij  een deel van hun keuzes op kortere termijn maken.  Dat maakt de 
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planningshorizon korter. Individueel roosteren kan de nad elen van een korte 

planningshorizon verzachten door de individuele keuzemogeli jkheid en de 

betere mogelijkheid om werk en privé te combineren. Die individuele 

keuzemogelijkheid wordt groter naarmate er meer ruimte is tussen de 

minimale en maximale bezettingseis  tijdens pieken en dalen.  

 

6 Faciliterende arbeidsvoorwaarden  

Veel cao’s en bedrijfsregelingen beperken de mogelijkheden van individueel 

roosteren doordat ze van oudsher sterk collectief  van opzet  zi jn. Indien elke 

werknemer een eigen rooster krijgt  d at  vanwege die individualiteit  per 

definitie afwijkt  van dat van de collega’s,  is die collectieve benadering van 

werktijdregelingen niet meer mogelijk. Het beloningssysteem moet wel 

passen bij  de diversiteit  aan roosters.  Ook kan het  zijn dat  de 

individualisering van de werktijden nieuwe regelingen in een cao nodig 

maakt. Een cao met oog voor individuele wensen en maatwerk vergroot de 

kans op het  succes van zelfroosteren.  

 

7 Kennis en kunde 

De optelsom van alle individuele roosters is te zien als een puzzel  die moet 

worden opgelost.  Daarvoor is kennis nodig over onderwerpen als 

(personeels)planning, wet - en regelgeving, roostertechniek en 

personeelsbeleid. Software kan hierbij goede ondersteuning bieden, maar 

nooit de menselijke factor in het planningsproces  volledig vervangen.  Ook het  

invoeren van zelfroosteren vergt specifieke kennis en kunde.  

 

8 Technische hulpmiddelen 

Software voor personeelsplanning weet  intelligente oplossingen voor 

planningsvragen te genereren,  waarbij zowel met de eisen van de werkgev er 

als met de wensen van de werknemers rekening wordt gehouden. De 

toegevoegde waarde van de software zit  ook in de 

communicatiemogeli jkheden. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld thuis  via 

internet  hun persoonlijke voorkeuren doorgeven, hun rooster inzien en  hun 

diensten ruilen. Administratief  winnen de systemen verder aan kracht als  

deze ook gekoppeld zijn aan een adequate tijdregistratie en gegevens kunnen 

uitvoeren naar de salarisadministratie.  Het is  aan te bevelen bij  de keuze van 

software een zorgvuldige afweging te maken.  

 

9 Voldoende tijd en budget  

Individueel roosteren voer je niet  van de ene op de andere dag in.  Het vraagt 

om een zorgvuldige voorbereiding waarbij alle belanghebbenden betrokken 

zijn. Het is zeer belangrijk om goede spelregels af te sp reken en duidelijk te 
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formuleren welke doelstellingen de partijen met individueel roosteren willen 

bereiken. Als individueel roosteren eenmaal op de rails  is gezet,  dient de 

werkgever rekening te houden met hogere coördinatielasten. Behalve met de 

factor t ijd, moeten organisaties  rekening houden met investeringskosten rond 

software en hardware (planningssystemen, tijdregistratie,  

salarisadministratie) .  

Implementatie heeft  tijd nodig.  Mensen moeten zelf  hun eigen wensen 

specificeren,  verantwoordelijkheid nem en ten opzichte van elkaar en elkaar 

hierop gaan aanspreken. Ze zullen hierin moeten samenwerken met collega’s.  

Managers en planners krijgen andere rollen waar ze moeten ingroeien. Veel 

managers hebben bijvoorbeeld het opstellen van de bedrijfsdrukte per u ur 

nog nooit gedaan en daarnaast  wordt het  als lastig ervaren.  De ervaring van 

veel bedrijven is  dat  het systeem circa negen maanden tot een jaar in de 

praktijk moet draaien voordat het  voor alle partijen tot zijn recht komt.  
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7 Stappenplan 

 

Het verdient  aanbeveling eerst met kleine groepen te experimenteren en de 

daar opgedane ervaring te gebruiken voordat je individueel roosteren invoert 

voor grote groepen. Een ‘ontwikkelaanpak’ biedt een grotere kans op succes.  

Dat vereist  van alle betrokkenen wel een onderzoekende houding die weinig 

ruimte laat voor nauwkeurige kaders en onderhandeling daarover. Van de 

verschillende overlegpartners wordt dus ook gevraagd om de controle 

enigszins los te laten en minder te willen beheersen.   

Een voorbeeld van een stappenplan:  

 

Stap 1: Analyse werkaanbod 

Cruciaal bij  individueel roosteren is een helder inzicht in het  werkaanbod. 

Vertaal het  werkaanbod in minimale en maximale bezettingseisen.  

 

Stap 2: Inventariseer de wensen van individuele werknemers  

Belangrijk is de vorm waarin werknemers hun wensen kunnen indienen.  Gaat 

het om diensten of bloktijden,  of krijgen werknemers de mogelijkheid om zelf 

begin- en eindtijd in te dienen. Over het  algemeen geldt:  hoe meer vrijheid in 

de vorm waarin zij  hun wensen kunnen indienen, ho e complexer de 

roosterpuzzel wordt.  Het is daarom aan te bevelen om een format te 

ontwikkelen die past bij  de gebruikte roostertechniek.  

 

Stap 3: Eerste vergelijking bezettingseisen versus wensen werknemers 

Door de bezettingseisen van stap 1  te vergeli jken  met de wensen uit stap 2,  

wordt duidelijk op welke momenten er te veel en op welke momenten er  te 

weinig werknemers zijn om het werk te doen.  

 

Stap 4: Tweede vergelijking bezettingseisen vs. wensen werknemers 

In deze fase wordt de mismatch uit  stap 3 weggewerkt. Regelgeving is hierbij 

van belang,  om de verdeling zo eerli jk mogeli jk te doen plaatsvinden. 

Afhankelijk van het  bedrijfsproces en de groepsgrootte kan dit grofweg op 

twee manieren: de groep zelf zoekt  een oplossing, of  de software zoekt naar 

een optimale oplossing.  
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Stap 5: Het definitieve rooster  

De individuele roosters zijn definitief en worden verspreid. Uiteraard volgt  

daarna een evaluatie,  waarbij  vragen aan bod komen als:  

 Heeft  de techniek gewerkt?  

 Heeft  het  gewerkt  in de beleving van de  werknemers?  

 En in de beleving van de werkgever?  

 

Het is  mogelijk dat  hierop een bijstelling volgt.  
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8 Conclusie: veel geschreeuw, weinig wol?  

 

Als de resultaten zo hoopgevend zijn, waarom zijn f lexibele werktijden dan 

nog geen gemeengoed? 

 Flexibilisering van arbeidstijden geeft per definitie enige 
onvoorspelbaarheid in de verdeling van werk en vrije tijd.  Die 
onvoorspelbaarheid, en dus ook onzekerheid, roept weerstand op bij  
alle betrokkenen.  

 Een reëel probleem voor de werknemers is dat zij  soms de vaak 
gestructureerde vrijetijdsagenda moeten aanpassen.  

 De voordelen van flexibele arbeidstijden zijn op voorhand slecht 
zichtbaar.  

 De werkgever ziet  de complexiteit  van zijn organisatie toenemen. Het 
organiseren van f lexibiliteit  brengt een extra inspanningsve rplichting 
met zich mee en ook kosten.  

 Voor de klant betekenen f lexibele werktijden soms een discontinuïteit 
in de persoonsgebonden contacten.  

 Werkgevers zi jn geneigd om snelle oplossingen voor piekmomenten te 
zoeken in uitzendkrachten (externe f lexibilite it).  

 

Het rijtje met voordelen is  langer dan het  rijtje nadelen. De praktijk laat zien 

dat zelfroosteren een goede optie kan zijn voor zowel de werkgever als de 

werknemer. Natuurli jk is  het niet eenvoudig. De ervaring leert bovendien dat  

elk succesvol veranderingsproces gepaard moet gaan met het creëren van 

vertrouwen en draagvlak.  
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Praktijkcase: Zelf bieden op je werktijden bij ABN Amro  

 

ABN Amro wil 24 uur per dag bereikbaarheid garanderen aan de klant en 

medewerkers de ruimte geven om zelf hun werktijden in te delen.  Het 

planningssysteem inVision biedt voor hen de oplossing:  medewerkers kunnen 

zelf  bieden op welke tijden zij  willen werke n en zo hun werk beter passend 

maken met hun privéleven.  

 

Aanpak 

Analysten analyseren de data,  prognosticeren het  werkaanbod en stellen de 

benodigde capaciteit  op weekniveau vast.  Daarna wordt het  aantal benodigde 

adviseurs bepaald.  Adviseurs hebben twee w eken de tijd om te bieden op de 

aangeboden diensten. Ze kunnen hierbij eerste en tweede keuzen opgeven. Na 

het bieden worden er at random diensten toegewezen door het  systeem. Na 

deze ‘loterij ’  hebben de planners 2,5 week de tijd om de biedingen te vertale n 

naar een rooster. Hierbij is  de afspraak dat minimaal 70 procent van de 

opgegeven voorkeuren wordt toegewezen aan de medewerkers.  Een kleine vier  

weken voordat het  rooster ingaat,  wordt deze bekend gemaakt bij  de 

medewerkers.  

 

Implementatie 

De voorbereiding van de systeemverandering heeft  veel  tijd in beslag 

genomen. Dit had te maken met het  selecteren en het zorgvuldig 

implementeren van het pakket, waarbij rekening moest worden gehouden met 

bestaande cao-afspraken en procedures op het gebied van ICT -toepassingen.  

Het veranderen van de planningsmethode werd zorgvuldig afgestemd met het  

vertegenwoordigend overleg.  

 

Resultaten 

ABN Amro geeft aan dat er een hoger serviceniveau wordt behaald en dat  de 

werkverdeling evenwichtiger is  geworden.  Er wordt centraal ingepland en het  

planningssysteem ook rekening houdt met vakantiedagen, verlof,  trainingen 

en werkoverleggen.  Daarnaast wordt aangegeven dat  de werknemer veel meer 

zeggenschap heeft  gekregen over zi jn eigen werktijden: bij  de meeste roosters 

wordt gemiddeld ongeveer 75 procent van de voorkeursdiensten gehonoreerd 

en de mogelijkheid tot ruilen blijft  bestaan.  Het nieuwe systeem maakt het 

tevens mogelijk de onregelmatigheidstoeslagen specifiek af te stemmen per 

adviseur.  
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Advies 

 Neem de tijd voor voorbereidin g en implementatie (ongeveer een jaar;  

 Doe altijd een pilot  die nog omkeerbaar is,  hierdoor wordt de 
acceptatiegraad een stuk hoger;  

 Betrek de medewerkers bij  de verandering en manage verwachtingen 
goed; 

 Leid alle medewerkers goed op ten aanzien van het  ni euwe systeem.  

 

Op de website van het Nederlands Centrum voor Sociale innovatie 

[http://www.ncsi.nl/] (NCSI) zijn diverse voorbeelden van ondernemingen te 

vinden die gestart zijn met zelfroosteren en hun praktijkervaringen willen 

delen.  

Bron praktijkcase:  Kennisbank NCSI  

 

 

Voor u geselecteerd 

 

Summercourse 201o (workshopdag) 

Inspirerende dag in een creatieve omgeving  

Doe inspiratie en ideeën op om uw medewerkers te motiveren 

en hun betrokkenheid bij  de organisatie te vergroten.  

 

Eén van de workshops is ‘Het nieuwe werken ’ .  

Meer informatie:  www.kluwer.nl/summercourse/  

 

 

http://vrhl-websites.com/2010/kluwer/summercourse/workshop-f.asp
http://www.kluwer.nl/summercourse/

