
Het Zweedse wondermiddel 

Innoveren met zelfroosteren 

Gewaardeerd door de werkgevers en werknemers die ermee werken en geprezen door zowel vakbond als 
kabinet, lijkt zelfroosteren wel een wondermiddel. Eensgezind worden bestaande cao-afspraken en andere 
onaantastbaar gewaande verworvenheden ervoor opzij geschoven. Zelfroosteren als opmaat voor nieuwe 
arbeidsverhoudingen?  

'Ik snap niet dat niet meer Nederlandse werkgevers zich hiermee bezighouden!' Ben Jansen, directeur van 
Déhora Consultancy Group, gooit als dagvoorzitter van het congres direct de knuppel in het hoenderhok. 
'Werkgevers zijn zó conservatief!' Al die dwingende diensten en vaste roosters. 'Zelfs de overheid vindt dat 
wij van de negen-tot-vijf-cultuur af moeten en pleit voor werktijden van zeven tot zeven. Van mij mag dat 
nog wel breder. Waarom geen honderd-uurseconomie? Dus zes dagen per week, van 6.00 uur tot 22.00 
uur. Laat mensen met hun 36-uurcontracten daarbinnen zélf bepalen welke uren zij willen draaien. Dan valt 
er ten minste iets te kiezen.' 

Vooral hrm'ers van zorginstellingen, productiebedrijven en 24 uur per dag draaiende dienstverlenende 
organisaties kwamen af op het congres over zelfroosteren dat in januari in Amsterdam werd gehouden. 
Zoveel zelfs dat de organisatie later besloot het congres op 14 mei in Utrecht te herhalen. En die 
belangstelling is begrijpelijk. Want uit onderzoek en praktijkvoorbeelden, voornamelijk afkomstig uit het 
hierin vooroplopende Scandinavië, blijkt dat 'zelfroosteren' in dit soort organisaties veel winst kan opleveren. 
Zoals een hogere productiviteit (3 tot 5 procent), minder ziekteverzuim (10 tot 25 procent), meer 
tevredenheid, geen overuren en minder behoefte aan tijdelijk ingehuurd personeel, om maar eens wat te 
noemen. Althans, dat stelt Leendert Venema. Deze Nederlander woont in Zweden, het land waar de sociale 
innovatie lijkt uitgevonden, en helpt van daaruit bedrijven bij het zelfroosteren. Venema: 'Zelfroosteren levert 
bedrijven gemiddeld een besparing van 300.000 tot 600.000 euro per 100 medewerkers per jaar.' 

 
Democratisering 
Het lijkt zo eerlijk en rechtvaardig, iedereen (roulerend) dezelfde diensten. Maar dit compromis hoeft niet te 
zijn wat een van de partijen heeft gekozen. Iedereen is anders en heeft andere wensen. Neem alleen de 
balans tussen werk en privé. Die wisselt sterk, afhankelijk van de levensfase. Zo heeft een werknemer met 
kleine kinderen graag een vaste oppasdag, wil een oudere werknemer misschien eens langere tijd op reis, 
en vraagt een ander om een mantelzorgregeling voor zijn zieke vader. 

En de tijd lijkt er rijp voor. De arbeidsmarkt 'democratiseert': werknemers willen meer zeggenschap en 
invloed, en op de krapper wordende arbeidsmarkt is het mede bepalen van de eigen werktijden een 
belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Jansen: 'Een van de vertrekredenen is de arbeidstijd. Dus als je 
een aantrekkelijke werkgever wilt zijn, moet je daar iets mee doen.' 

Ook voor bedrijven zou een andere kijk op bedrijfs- en werktijden weleens verfrissend kunnen zijn, meent 
Jansen. 'Waarom zijn banken alleen open tijdens kantooruren als andere mensen ook werken?' Zou de 
klant- en burgertevredenheid niet veel groter zijn als iemand na zijn werk langs de bank of het 
gemeentehuis kan? 'We zijn daar in Nederland heel terughoudend in. Wij doen wat de buren doen; zij 
tweeploegendiensten, wij tweeploegendiensten.' Terwijl het best mogelijk is dat de optimale bedrijfstijd 
helemaal niet twee vaste ploegen per etmaal is.  

 
 
Flexklem 
Een speerpunt van de vakbond, zo omschreef FNV-voorzitter Agnes Jongerius zelfroosteren in haar 
nieuwjaarstoespraak. Een van dé voorbeelden van sociale innovatie, zo noemde premier Balkenende het 
onlangs. Maar is zelfroosteren eigenlijk?  

Bij zelfroosteren bepaalt eerst het management hoeveel personeel op welke dagen en uren nodig is 
(bezettingseisen). Daarnaast maken werknemers hun wensen kenbaar door aan te geven welke uren zij 



willen werken (persoonlijk werkrooster). Dat gaat in de computer en daar rolt iets moois uit, namelijk een 
ideaal rooster voor werknemer én werkgever. Althans, zo luidt de theorie.  

Vooral in productiebedrijven en andere 24-uurs dienst- of zorgverlenende organisaties zou echt 
zelfroosteren weleens de ideale manier kunnen zijn om het bedrijfsbelang en de wensen van de werknemer 
met elkaar te verenigen. Al lijkt het misschien op het eerste gezicht tegenstrijdig. Want staan de belangen 
niet haaks op elkaar? In het klassieke denken over werktijden is de werknemer immers vooral 
privégeoriënteerd ('s weekends vrij, liever niet werken op de vrijdagavond) en is het bedrijf primair gericht 
op de productiecapaciteit (volle bezetting). Zelfroosteren is de manier om uit deze flexklem te ontsnappen. 
 

 
Voorkeuren 
 
Hoe werkt het precies? Zelfroosteren gaat niet uit van diensten of shifts, maar van uren werk en groepen 
beschikbare mensen. Handig - en eigenlijk vereist - is een softwarepakket waarin zowel de planners als de 
werknemers real time de planning kunnen inzien en wijzigen. De productieplanning begint met het bepalen 
van de 'staffing behoefte'. Hiermee brengt de planner de minimale en maximale bezettingseisen in kaart. 
Vervolgens maken werknemers in het systeem hun wensen kenbaar door zichzelf in de roosteren. Dit 
gebeurt uiteraard binnen afgesproken kaders, bijvoorbeeld 36 uur plus of min maximaal 7 uren per week, of 
maximaal 10 uur per dag, of het recht op 1 vetodag (een dag waarop de werknemer absoluut niet wil 
werken). 
 
Het systeem is nog te verfijnen door aan de voorkeuren gewichten toe te kennen, bijvoorbeeld werken op 
dinsdagavond 'kan wel, maar liever niet' of op vrijdag 'niet werken'. In deze fase geldt nog het individuele 
belang en hoeft de werknemer bij het invullen van de uren in het systeem geen rekening te houden met de 
belangen van directe collega's. 

 
Schuiven 
 
Het softwareprogramma matcht vervolgens de bemanning met de bezettingseisen en daar rollen eventuele 
overschrijdingen uit: te veel of te weinig mankracht tijdens bepaalde uren of dagdelen. Iedereen - zowel de 
planner als alle betrokken werknemers - ziet het resultaat direct op het beeldscherm. Dan volgt het schuiven 
met uren om de planning kloppend te maken. Bijzonder aan de werkwijze is dat de verantwoordelijkheid 
hiervoor nog steeds bij de werknemers ligt. Want de groep komt in eerste instantie tot een oplossing, niet de 
planner of het computersysteem. 

Bijvoorbeeld: de werknemer die liever niet op dinsdag wilde werken, maar in principe wel kan, ziet op zijn 
scherm dat de dinsdagavond onderbezet is. Om dit op te lossen - en daarmee de hele groep te helpen - kan 
hij bijvoorbeeld een ander dagdeel vrijwillig verschuiven naar de dinsdagavond. Zijn vrijdag vrij blijft staan. 
Het voordeel voor de werknemers is dat als zij dan toch moeten schuiven met werktijden, zij zelf het 
alternatief kunnen kiezen. Hier geldt dus een collectief belang. Pas als de werknemers er zelf niet uitkomen, 
grijpt de planner in. De werkgever krijgt dus meer een coördinerende taak. 

 
 
Moedercontract 
 
Een mooi concept, maar er is een kanttekening. Hierin schuilt namelijk het gevaar van het prisoners 
dilemma; het is voor de groep werknemers voordeliger om zelf te mogen schuiven, maar het is voor het 
individu het meest voordelig om dit aan collega's over te laten en zelf bij zijn oorspronkelijke voorkeurrooster 
te blijven. Mogelijk gevolg: niemand is geneigd als eerste zijn of haar eerste voorkeur op te geven. Volgens 
Venema valt dit in de praktijk echter wel mee. 'Ja, voorwaarde is wel dat de samenwerking binnen de groep 
goed is. Collega's moeten bereid zijn om een uurtje meer of minder te werken om de planning rond te 
krijgen. Maar mijn ervaring is dat werknemers er zelf meestal prima uitkomen en dat het na drie 
roosterperiodes in de praktijk goed werkt. Lukt het niet, dus zijn mensen hier niet toe bereid, dan is er 
meestal iets grondig mis in de organisatie.' 



Helemaal nieuw zijn de zelfroostermethodieken overigens niet. Dagvoorzitter Jansen herinnert zich het 
fenomeen nog uit de jaren tachtig. Om de productie op te voeren van 40 naar 45 uur was hij destijds bij 
snoepfabriek Van Melle in Breda betrokken bij het invoeren van het TCM-systeem, wat stond voor 
tijd/compensatie/module. Jansen: 'In de ochtend werken bleek veel populairder dan 's middag. Om de 
bezetting toch goed te spreiden, is de fabriek toen overgegaan op langere ochtendshifts dan 
middagdiensten, tegen dezelfde beloning.' In feit een verkapte financiële prikkel als sturingsmiddel dus. Een 
andere vorm ervan is het 'moedercontract' waar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht (AZU) mee werkt 
voor de OK-assistenten, weet Jansen. Hun werktijden lopen synchroon met de schooltijden van de kinderen 
(segmentatieroosteren). 
 
 

Parkeren 
 
De KLM en de NS draaien momenteel proefprojecten met zelfroosteren. De meeste andere werkgevers 
durven dit echter (nog) niet aan. Bang om de controle over de planning te verliezen? Ben Jansen breekt 
een lans voor het zelfroosteren in Nederland door zich tijdens het congres af te vragen of 'het klassieke 
denken over werktijden niet op de schop moet?' De organisatieadviseur krijgt hiervoor bijval uit onverwachte 
hoek, van zowel werkgevers- als werknemerskant. Fred van den Bosch van werkgeversorganisatie AWVN 
meent: 'Werkgevers zouden hier niet zo van moeten schrikken en er wat meer voor open moeten staan. Het 
is wel tijd om eens naar andere werktijdconcepten te kijken.'  

In navolging van vakbondsleider Agnes Jongerius ziet ook Sam Groen van FNV Bondgenoten wel wat in 
het idee van zelfroosteren als een manier om medewerkers meer zeggenschap te geven. Opmerkelijk, want 
de sterke vakbond is toch altijd gericht geweest op het steeds beter beschermen van de werknemer door 
steeds meer regels in cao's vast te leggen. En dat staat weer het 'vrije' zelfroosteren in de weg. Want om 
zelfroosteren te laten slagen, is regelruimte nodig, waar binnen bepaalde 'spelregels' alles mag. Zo moet 
een werknemer - overigens altijd binnen het kader van de Arbeidstijdenwet - er bij het zelfroosteren voor 
kunnen kiezen om de ene dag 10 of 12 uur te werken en een andere dag 4 uur. Of om de ene week 32 uur 
en de andere 40 uur. En dat strookt niet altijd met de cao-regels. Niet voor niets zijn voor het pilotproject bij 
de NS (zie kader) de cao-regels tijdelijk geparkeerd, simpelweg buiten werking gesteld. In overleg met de 
bonden weliswaar, maar toch. 

Hetzelfde geldt voor de in vele cao's exact vastgelegde vergoedingen en compensatietoeslagen. 'De cao 
gaat uit van acht uur werken en vaste toeslagen voor elk overuur. Dat is sinds de jaren zeventig niet 
veranderd. Maar je zou ook heel anders naar werktijden, overuren en compensatietoeslagen kunnen kijken. 
Bijvoorbeeld door beloningen en toeslagen meer als sturingsmiddel voor de lastige uren in te zetten. 
Hoeveel is de vrijdagavond werken waard?' 

 
Ommezwaai 
 
FNV-man Groen ziet geen bezwaar tegen het gebruiken van beloningen voor het verdelen van diensten. 
Het inzetten van financiële prikkels voor het rond krijgen van de planning is natuurlijk ook niet iets nieuws. 
Alleen gebeurt dit nu door de zwaar bevochten regelingen exact te laten vastleggen in cao's, die als 
onaantastbare verworvenheden door vooral vakbondsmensen van de oude stempel worden gekoesterd. En 
door initiatieven als zelfroosteren zouden bestaande regelingen en toeslagen voor bijvoorbeeld de vier- of 
vijfploegendiensten, die met veel pijn en moeite door de vakbond zijn afgedwongen, weleens kunnen 
verdwijnen. Zet de vakbond zichzelf niet buitenspel door dergelijke alternatieven zo enthousiast te 
omarmen? 'Nee', zegt Groen. 'De vakbond en de ondernemingsraad blijven gewoon betrokken bij de 
afspraken die worden gemaakt. En het zelfroosteren moet gebeuren op basis van vrijwilligheid, en mag niet 
leiden tot verlaging van toeslagen.'  

 
Toch betekent de opstelling van de vakbond een ommezwaai in het denken over werktijden en misschien 
ook wel over de manier waarop werkgevers en werknemers met elkaar omgaan in de toekomst. Moderne, 
volwassen medewerkers die meer invloed willen en meer verantwoordelijkheid dragen en op basis van 
gelijkwaardigheid afspraken maken met werkgevers. Werkgeversvertegenwoordiger Van den Bosch 
gebruikt het zelfroosteren als voorzichtig voetje tussen de deur om de starre cao's verder open te wrikken. 



'Het zou mooi zijn als in komende cao's zelfroosteren vaker als punt van studie zou worden opgenomen.' 
 
 

Vele tussenvormen 

In Scandinavië is zelfroosteren vooral in de jaren negentig in zwang geraakt. Inmiddels zouden daar zo'n 
200.000 werknemers in de gezondheidszorg, horeca, vervoer, detailhandel, callcenters, politie en 
overheden hun eigen werktijden bepalen. Zelfrooster-specialist Leendert Venema kent voorbeelden van 
Zweedse bedrijven die voor 100 procent zelfroosteren kozen, maar treft in de praktijk meestal een 
tussenvorm aan. 'Het is vaak een combinatie van een basisrooster en een zelfrooster.' Er zijn vele variaties 
en 'lichtere' tussenvormen van zelfroosteren mogelijk. Het hoeft dan ook niet altijd zo drastisch te zijn als het 
misschien klinkt. Tip van Venema voor wie wil weten of het in zijn of haar organisatie werkt: 'Kies een pilot 
project, laat het experiment ten minste negen maanden lopen, en evalueer dan pas.' En voor wie het 
volledig omgooien van de planning een te grote stap is: 'Begin gewoon klein en kijk wat er gebeurt.' 
 
 

Machinist plant diensten zelf 

Het kan verkeren. Enkele jaren geleden kwam de NS nog negatief in het nieuws met het zogenoemde 
rondje om de kerk, het plan waarmee de vervoerder vaste dienstroosters en -trajecten wilde opleggen aan 
conducteurs en machinisten. Dezelfde NS lijkt nu een van de voorlopers op het gebied van flexibele 
werktijden te worden door te pionieren met zelfroosteren. 

Het bedrijf werkt al sinds mensenheugenis met een viermansroulatiesysteem, waarin iedereen elke week 
doorschuift. Iedereen heeft dus hetzelfde rooster. Daar komt misschien verandering in, nu zo'n 300 
machinisten en conducteurs in voorlopig 4 standplaatsen zelf van tevoren voor een heel kwartaal hun 
werkuren in het planningssysteem mogen ingeven. De een kiest ervoor vooral vroege diensten te draaien, 
de ander juist de late diensten, en weer een ander heeft de voorkeur voor afwisseling. Of iemand wil wel 
weekenden draaien, maar niet elk weekend. De werkgever maakt uiteindelijk de meest optimale planning 
voor de hele groep. Overigens is de planning zo complex dat dit uitsluitend nog met behulp van intelligente 
softwareapplicaties te doen is. 

Natuurlijk kunnen niet alle wensen gehonoreerd worden - mensen werken meestal liever niet in het 
weekend, maar ook op zaterdag en zondag moeten er treinen rijden. Maar toch, wat ontstaat is een 
individueel (doorgaand) rooster, waarbij de werktijden van een werknemer niet meer direct afhankelijk zijn 
van die van zijn collega's en er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de werknemer. 

 


