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Inleiding 

 

 

Voor u ligt een leidraad voor het invoeren van arbeidstijdenmanagement op zodanige wijze dat dit 

gepaard gaat met een prestatieverbetering in de operationele bedrijfsvoering. Ondernemer én 

medewerkers hebben ieder met eigen motieven belang bij goed arbeidstijdenmanagement. Deze 

belangen kunnen tegengesteld zijn aan elkaar, maar er zijn ook belangrijke raakvlakken waarop 

vliegwieleffecten te realiseren zijn. Een goede afstemming tussen bedrijfsmatige bezettingseisen en 

personele tijdwensen is alleen mogelijk wanneer beide belangen met elkaar gecombineerd worden. 

In de ondernemersoptiek kan arbeidstijdenmanagement als vliegwiel gebruikt worden voor het 

verbeteren van de bedrijfsprestaties. In de werknemersoptiek is het verbeteren van de 

bedrijfsprestaties het vliegwiel om tijd en ruimte voor tijdwensen te creëren.  

 

In 2004 heeft TIG een werkstructureringsmethodiek in de transportsector ontwikkeld. De methodiek 

is bij Van der Wal Transporten in Utrecht toegepast bij de transportplanning. Eén van de resultaten 

was dat Van der Wal zelfstandige werkplekkoppels met nieuwe spelregels rondom de werktijden 

heeft in kunnen voeren. Het project werd mede gefinancierd uit de subsidieregeling Dagindeling-ESF 

van het Ministerie van SZW. De leidraad Taakcombineren Transport Planners kan via de website van 

TIG besteld of gedownload worden. 

 

Wederom met Dagindelings-ESF-subsidie is de werkstructureringsmethodiek in 2006-2007 in 

samenwerking met vijf bedrijven en zes beroepsgroepen verbeterd en voor meerdere 

bedrijfssectoren toepasbaar gemaakt. De volgende bedrijven hebben hieraan meegewerkt. 

 

Installatiesector: 

• Intelectric Project Services BV uit Bladel 

• RJ Networks uit Schijndel 

 

Op- en overslag: 

• Afdeling Expeditie Royal Agio Cigars uit Duizel 

• Warehouse GVT Gebr. Versteijnen Transport & Logistics uit Tilburg 

 

Productie- / verpakkingslijnen: 

• Afdeling Afwerking Royal Agio Cigars uit Duizel 

• Afdeling Productie Campina Eindhoven  

 

Wij willen alle bij het project betrokken medewerkers uit deze bedrijven voor hun inzet bedanken. 

Onze speciale dank gaat uit naar John Ketelaars van Intelectric, Roel Jansen van RJ Networks, Johan 

de Kort, Paul van der Fluit, Henri van Gool en Koen van Hooft van AGIO, Joeri Stok van Versteijnen 

en Arno van Zeeland van Campina Eindhoven. Dank zij hun tijdinvestering en vertrouwen in ons, 

hebben wij de methodiek kunnen toetsen, verbeteren en aan kunnen vullen met bezettingsscenario’s 

en kosten-baten-berekeningsmodellen. Hiermee kunnen de voordelen van arbeidstijdenmanagement 

nu ook cijfermatig onderbouwd en aangetoond worden. 

 

Met de leidraad  “Arbeidstijdenmanagement en Prestatieverbetering” kunt u zelfstandig onderzoeken 

hoe flexibele werktijdregelingen in uw bedrijf samen met de inrichting van het werkproces tot lagere 

kosten en een hogere winstmarge kunnen leiden. Onze methode biedt u de tools en modellen om in 

een vaste volgorde tot een implementatieplan te komen. Aan de hand van enquêtes en gesprekken 

brengt u eerst in kaart brengen welke voorkeuren, knelpunten en ideeën er bij het management en 

de werknemers bestaan over het werk en de werktijden. Dit levert u een eerste overzicht op van de 

organisatorische randvoorwaarden en haalbaarheidscriteria. Vervolgens bepaalt u welke 

bezettingsscenario’s en rekenmodellen uit de leidraad voor u van toepassing zijn. Per bedrijfstak en 

per bedrijf kan dit verschillend zijn. Zo werkt een productiebedrijf met hele andere variabelen dan 
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een installatiebedrijf of een warehouse. Immers, een machine vereist een bepaalde bezettingsgraad, 

waar een installatiebedrijf meer met auto’s te maken heeft en een warehouse met goederenstromen 

op verschillende tijdstippen. U past het scenario met varianten en het rekenmodel aan op uw 

bedrijfssituatie.  Dan kunt u starten met het verzamelen van de relevante (cijfermatige) gegevens 

om de bezettingsscenario’s en rekenmodellen te vullen. De rekenmodellen zijn zo ingericht dat u bij 

de verschillende bezettingsscenario’s inzicht krijgt in de kosten en baten per variant en welke 

varianten de meeste financiële voordelen opleveren. U krijgt hiermee niet alleen inzicht in de mate 

waarin de kosten kunnen worden verlaagd, maar ook in de mate waarin de flexibiliteit toe kan 

nemen en de keuzevrijheid voor werknemers in het kiezen van hun werktijden groter wordt. Het 

eindresultaat is een getalsmatig onderbouwde keuze tussen verschillende bedrijfstijd- en 

bezettingsvarianten en inzicht in concreet te nemen vervolgstappen.  

 

Allereerst gaan we in op de relatie tussen arbeidstijdenmanagement en bedrijfsprestaties. Daarna 

wordt de algemene methode, ongeacht bedrijfstak, beschreven. In hoofdstuk 3 komt aan de orde 

hoe de methode in de installatiesector toegepast kan worden. Deze aanpak is ook bruikbaar voor 

andere gelijksoortige bedrijven die ‘met auto op locatie’ werken, vooral in nieuwbouw en bestaande 

bouw. De in hoofdstuk 4 beschreven toepassing is vooral bruikbaar voor bedrijven met verpakkings- 

of productielijnen. Dit hoofdstuk is gebaseerd op de situatie bij de afdeling Afwerking van Royal Agio 

Cigars. In een apart kadertje wordt ook kort de situatie bij de afdeling Productie van Campina 

beschreven. In hoofdstuk 5 tot slot wordt een toepassing van de methode voor een warehouse-

omgeving beschreven. Dit hoofdstuk is gebaseerd op de gevolgde werkwijze in het warehouse van  

Gebr. Versteijnen Transport & Logistics. Hier komt, in een apart kadertje, ook de afdeling Expeditie 

van Royal Agio Cigars aan bod. De casusverslagen van de betrokken bedrijven zelf kunt u op onze 

website www.tigdiensten.nl downloaden.  

 

De rekenmodellen voor de installatiesector en op- en overslag kunt u eveneens voor eigen gebruik 

op deze website downloaden. De opzet van het rekenmodel voor de verpakkingslijnen is in hoofdstuk 

vier zelf beschreven. 

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Jo Spiertz 

Monique Stadler 

 

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie 

september 2007 
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1. Methode Arbeidstijdenmanagement en prestatieverbetering 
 

 

In dit hoofdstuk worden het generieke kader en de aanpak van de methode 

“Arbeidstijdenmanagement en prestatieverbetering” beschreven. Het gebruik van de methode is 

maatwerk en zal per bedrijfstak op de eigen bedrijfssituatie toegesneden moeten worden. In de 

volgende hoofdstukken wordt dit voor drie bedrijfstakken gedaan.  

 

 

1.1  Definiëring en context arbeidstijdenmanagement 

 

Onder arbeidstijdenmanagement verstaan wij “het planmatig uitvoeren en onderhouden van 

werktijdregelingen die op zowel de bedrijfsmatige bezettingseisen als de personele tijdwensen 

afgestemd zijn”. 

 

Personele tijdwensen worden steeds belangrijker. De werktijdbehoeften van mannen en vrouwen 

zijn aan het veranderen. Nu ook vrouwen steeds meer op de arbeidsmarkt komen en ook nodig zijn 

om al het werk aan te kunnen, zien we dat werkgevers meer rekening moeten gaan houden met 

personeel dat werk en gezin moet combineren. Ook mannen willen steeds vaker ruimte om hun 

aandeel te nemen in de zorgtaken thuis. De 100%-beschikbaarheid voor het werk wordt steeds 

minder vanzelfsprekend, kwaliteit van leven wordt ook steeds meer in de privé-situatie gezocht.  

 

In deze tijd van de nog immer toenemende arbeidskrapte, zetten werkgevers arbeidstijden-

management ook steeds meer in om aantrekkelijker te worden voor nieuw te werven personeel en 

voor het behoud van personeel. De verwachting is dat bedrijven die vast blijven houden aan de 

werkbeschikbaarheidscultuur met fulltime-werktijdregelingen, als eerste de slag om goed personeel 

gaan verliezen. Met alle negatieve effecten op de financiële bedrijfsprestaties van dien. 

 

Bij arbeidstijdenmanagement is het de kunst om nieuwe werktijdregelingen zodanig in te voeren dat 

de genoemde negatieve effecten omgebogen worden naar positieve effecten voor zowel werkgevers 

als werknemers. Voor de werkgever liggen de redenen om arbeidstijdenmanagement in te voeren 

vaak in de wens dat werknemers flexibel inzetbaar zijn om fluctuaties in het werkaanbod op te 

kunnen vangen in een situatie zonder overwerk en lagere kosten. De werknemer wil graag ruimte 

voor zeggenschap over de momenten waarop hij werkt, met niet te lange en redelijk voorspelbare 

werktijden en de mogelijkheid om werk en privé of zorgtaken thuis met elkaar kunnen blijven 

combineren. 

 

Bij werktijdregelingen kunt u onder meer denken aan deeltijdregelingen, zelfsturende werkplekduo’s 

of groepen die onderling hun werktijden afstemmen, ploegendiensten, plus- en minurensystemen 

voor de kortere termijn fluctuaties in de bezetting per dag of per week, seizoensroosters met pieken 

en dalen in de vereiste bezetting per seizoen, flexibele begin- en eindtijden per dag, telewerken, 

‘shiftpicking’ waarbij werknemers dagelijks of wekelijks op wisselende taken en dienstroosters in kunnen 

tekenen,  ‘zelfroosteren’ waarbij werknemers met hun ‘ideale’ werktijden intekenen op de door het 

management aangegeven bezettingsbehoefte e.d. 

 

 

 



Leidraad Arbeidstijdenmanagement en Prestatieverbetering 

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie 

8  

1.2 Relatie methode met prestatieverbetering 

 

Aan de basis van arbeidstijdenmanagement ligt een gedegen kennis over de outputeisen en de 

bezettingsbehoefte voor het productieproces en hoe daarop in de dagelijkse organisatie, aansturing 

en taakverdeling kan  worden ingespeeld. En kennis over hoe het werk zo kan worden 

gestructureerd dat arbeidstijdenmanagement mogelijk wordt, welke ontwikkelingseisen ervoor 

gelden en wat arbeidstijdenmanagement meetbaar aan het bedrijfsresultaat bij kan dragen. 

Arbeidstijdenmanagement hangt direct samen met de effectiviteit en efficiency van de organisatie 

van de arbeid. Toepassen ervan vraagt om een integrale benadering van organisatievraagstukken 

met oog voor strategische belangen, eisen vanuit de markt, operationele kansen en knelpunten en 

mogelijke scenario’s daarin. Het navolgende schema laat deze samenhang zien. 
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1.3 Hoofdvragen  

 

Om te onderzoeken hoe arbeidstijdenmanagement zowel voor het bedrijf als de werknemers 

betekenis kan hebben, kunnen de volgende hoofdvragen worden doorlopen: 

1 Zijn er prestatieproblemen en wat zijn de oorzaken hiervan? 

2 Welke kansen bieden ontwikkelingen in de organisatie of in de markt om prestaties te 

verbeteren? 

3 Welke ontwikkelingstrajecten zijn er in relatie hiermee al ingezet? 

4 Welke kansen kan arbeidstijdenmanagement in relatie hiermee bieden?  

5 Wat zijn de werktijdbehoeften van de werknemers? 

6 Wat is de visie van het management op arbeidstijdenmanagement? 

7 Wat zijn de bedrijfsmatige (bezettings)eisen voor het oplossen van de prestatieproblemen? 

8 Wat is de kloof tussen de bedrijfsmatige eisen en de beschikbare zaken? 

9 Welke oplossingen zijn er voor het dichten van de kloof? 

10 Welke oplossingen worden ingevoerd? 

 

Schematisch kunnen deze vragen in de onderstaande ‘checklist’ worden vertaald.  

 

 

Schema 2: vragen en aandachtspunten voor de analyse 

 

   VEREIST - WENSELIJK BESCHIKBAAR 

 

Bedrijfsmatige aspecten: 

1. Vereiste output (bedrijfspi’s,  

aantallen, pieken/dalen, flexibiliteit) 

2. Vereiste bedrijfstijd 

3. Vereiste inzet bedrijfsmiddelen 

4. Vereiste structuur takencombinaties 

5. Vereiste personele bezetting  

6. Vereiste competenties 

7. Vereiste informatiestromen 

8. Vereiste werkafspraken 

9. Vereiste diensten en roosters 

 

 

 

 

 

 

 

KLOOF 

 

 

Organisatorische aspecten: 

10. Huidige output 

11. Huidige bedrijfstijd 

12. Voorkeuren werktijden werknemers 

13. Visie werktijden management 

14. Huidige inzet bedrijfsmiddelen 

15. Huidige taakcombinaties 

16. Huidige personele bezetting 

17. Huidige competenties  

18. Huidige informatiestromen 

19. Huidige werkafspraken 

20. Huidige diensten en roosters 

 

 21. Kloof zichtbaar maken 

22. Knelpuntenanalyse 

23. Gewenste oplossingen 

 

 

24. Nieuwe taakcombinaties 

25. Nieuwe werkafspraken 

26. Nieuwe diensten – roosters 

 

 

OPTIMALISEREN 

 

27. Nieuwe competenties 

28. Nieuwe arbeidscontracten 

 29. Opstellen draaiboek 

30. Produceren materiaal 

31. Invoeren - begeleiden 

32. Evalueren  - bijstellen 
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De gevonden antwoorden zijn bedrijfsgebonden en vooral op de toekomstig wenselijke situatie 

gericht. Met de antwoorden kunnen vergelijkingen gemaakt worden tussen wat in het bedrijf 

beschikbaar is en wat feitelijk wenselijk en mogelijk is. In de praktijk is dit vergelijken een 

regelmatig terugkerende actie, die tot steeds betere conclusies en antwoorden leidt. 

 

In de praktijkvoorbeelden in de hoofdstukken 3 t/m 5 zijn de activiteiten t/m de gewenste 

oplossingen van het schema uitgewerkt en in de volgende hoofdstappen uitgevoerd: 

Stap 1: Situatieschets en verkenning kansen en knelpunten 

Stap 2: Verzamelen basisgegevens prestatieverbetering 

Stap 3: Analyse en verkenning oplossingsrichtingen 

Stap 4: Vervolgstappen  

 

De hoofdvragen 1 t/m 8 worden bij elke stap steeds weer opnieuw gesteld om al lerende en 

werkende tot slimme oplossingen en nieuwe werkvormen te komen. De stappen en werkwijze 

worden hierna per paragraaf toegelicht. De toelichting dient ook als checklijst voor een werkwijze in 

de eigen onderneming.  

 

 

1.4 Vier uitvoeringsstappen 

 

Stap 1: situatieschets en verkenning kansen en knelpunten 

 

De methodiek begint met stap 1: een schets van de bestaande situatie met verkenning van kansen 

en knelpunten. Het is verstandig om daarbij niet alleen het management te betrekken, maar meteen 

ook afspraken te maken over hoe de ondernemingsraad en werknemers erbij worden betrokken. 

Hierdoor wordt de kans op weerstand en kleuring van de onderzoeksresultaten kleiner. Ook kunnen 

zo inzichten en ideeën ontstaan die anders niet verkregen zouden zijn.  

 

Analyse prestatievraagstuk 

Door middel van vraaggesprekken met het management en werknemers kunnen de eerste kansen 

en knelpunten inclusief daarachter liggende oorzaken opgespoord worden. De visie van het 

management op andere arbeidstijden en mogelijkheden en onmogelijkheden daarin geven de kaders 

voor het hele traject. Deze gesprekken geven de eerste indicatie voor de te onderzoeken en 

vergelijken onderwerpen in het verbeteringstraject.  

 

Werktijdbehoeften werknemers 

De achterliggende problematiek in het werk en de werktijden, en de behoeften daarin, kunnen 

achterhaald worden middels een schriftelijke vragenlijst en/of individuele of groepsgerichte 

vraaggesprekken. Zowel in gesprekken als in de vragenlijst kunnen vragen rondom de volgende 

onderwerpen gesteld worden: 

• De huidige werktijden in relatie tot eventuele zorgtaken in de thuissituatie (taakcombineren) 

• De waardering daarvoor 

• De behoefte aan flexibelere werktijden of deeltijdwerk 

• Voorkeuren voor andere werktijdregelingen 

• De organisatie van het werk 

• Ervaren knelpunten met flexibelere werktijden of korter werken 

• Ideeën voor oplossingen om flexibeler of deeltijd werken mogelijk te maken 

Vragen over de laatste onderwerpen geven ook al een indicatie voor de kloof tussen bedrijfsmatige 

en personele zaken zoals werknemers die zien. Een voorbeeld van een vragenlijst is in de bijlage 

opgenomen.  
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Visie management op arbeidstijdenmanagement 

Ook de visie van het management kan gerichter achterhaald worden met een schriftelijke vragenlijst 

en aanvullende vraaggesprekken. De vragen kunnen gesteld worden met als doel de visie van 

verschillende managementleden in beeld te krijgen op: 

• Arbeidstijdenmanagement als tool voor rendabele bedrijfsvoering. 

• Voor- en nadelen van en ideeën over flexibeler werktijden of deeltijdwerk. 

• Spelkaders waarbinnen nieuwe werktijdregelingen een win-win-situatie opleveren voor 

management en werknemers. 

• Knelpunten en oplossingsrichtingen voor flexibelere werktijden en/of deeltijdwerken. 

Ook hier geven de antwoorden alvast een indicatie voor de kloof tussen bedrijfsmatige en personele 

zaken. Een voorbeeld van een vragenlijst is in de bijlage opgenomen. 

 

Analyse en eerste vergelijking 

Het is aan te bevelen om de uitkomsten van de bovenstaande stappen in een management 

rapportage vast te leggen. Deze kan als input voor vervolggesprekken met het management en 

werknemers gebruikt worden. Het invoeren van arbeidstijdenmanagement en maatregelen ter 

vergroting van de bedrijfsprestaties leidt gemiddeld genomen tot een grote verandering in de 

bedrijfsvoering. Daarom is het van belang om tussentijdse resultaten vast te leggen en daarbij zowel 

aandacht te besteden aan de bedrijfsstructuur, als aan draagvlak en bedrijfscultuur. 

 

De verzamelde informatie uit de voorgaande acties kunnen naar conclusies op de volgende 

hoofdonderwerpen vertaald worden: 

 

Bedrijfscultuur en arbeidstijdenmanagement 

• Managementvisie op werk, werktijden, taakcombineren en arbeidstijdenmanagement 

• Werknemersvisie op werk, werktijden, taakcombineren en (persoonlijk) 

arbeidstijdenmanagement 

• Werkprocedures en werkafspraken (houding, mentaliteit, normen en waarden) 

Bedrijfsstructuur en arbeidstijdenmanagement 

• Bedrijfstijd en bezetting(sgraad) mensen en middelen 

• (Her) structureren en al dan niet standaardiseren van taken en werkprocessen 

• (Verbreding) inzetbaarheid mensen en middelen in relatie tot bedrijfstijd en / of 

bedrijfsprestaties 

• Flankerende aandachtspunten (personeelsbeleid, procedures, ICT-beleid e.d.)  

 

 

Stap 2: basisgegevens prestatieverbetering 

 

De verkenningen in de vorige stap leveren een eerste beeld op over kansen en knelpunten van 

arbeidstijdenmanagement voor prestatieverbetering en over wat daarvoor nodig is. In stap 2 worden 

de basisgegevens verzameld die op grond van de uitkomsten van stap 1 nodig zijn om dit beeld te 

kunnen concretiseren. Het gaat om gegevens over: 

• Prestaties, taken en bezetting. 

• Organisatorische randvoorwaarden voor arbeidstijdenmanagement. 

• Kosten en baten. 

 

Prestaties, taken en bezetting 

Prestaties betreffen het geheel aan producten en diensten die door het bedrijf of de betreffende 

afdeling of beroepsgroep daarbinnen worden geleverd. Het gaat zowel om externe als om interne 

producten en diensten. Afhankelijk van de situatie worden gegevens verzameld over: 

• Kenmerken en routing van de orderstroom 

• De (kern)taken die daarvoor moeten uitgevoerd 

• Prestatie-indicatoren die aan kerntaken zijn verbonden 
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• De toebedeling van (kern)taken aan functies 

• De beschikbaar staande bezetting naar personele functies en bedrijfsmiddelen, qua aantal en 

tijd 

• De gemiddelde tijdsbesteding voor de uitvoering van de taken 

• Of en welke specifieke tijdmomenten en pieken en dalen er zijn voor het uitvoeren van de taken 

• Of en in welke mate taken uitwisselbaar zijn tussen functies = beeld van de (theoretisch) 

beschikbare bezetting 

 

De onderstaande takenmatrix biedt een modus om de gegevens over de personele bezetting te 

ordenen en in kerntaken en deeltaken te ordenen. Zij vormt de basis voor de (her)structurering en 

de (toekomstige) personeelsbezetting. Een paar handvatten voor een voor dit doel hanteerbare 

takenmatrix zijn: 

• Dekkend voor alle werkzaamheden die door de betreffende afdeling / beroepsgroep uitgevoerd 

worden. 

• Alle acties of deeltaken benoemen die de medewerker werktijd kosten. 

• De taken eenduidig benoemen, zodat op uniforme manier onderscheid kan komen tussen 

functies en functieniveaus, en er waar nodig eenduidig competenties en informatiestromen over 

prestaties e.d. aan gehangen kunnen worden. 

 

 

 

Hoewel de taken uiteindelijk los staan van bestaande functies is het voor de informatieverwerving 

wel handig om daarvan uit te gaan. Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande 

functieomschrijvingen en functiereferentie/beroepscompetentie profielen. Ook kan het takenpakket 

door de betreffende afdelingsmanager en/of werknemers zelf worden aangevuld of beschreven.  

 

Kosten en baten 

Het ‘format’ op de volgende bladzijde kan behulpzaam zijn voor het vergaren van de vereiste 

financiële gegevens.  

 

Het gaat er vooral om de kosten en baten in beeld te krijgen die in de specifieke bedrijfssituatie door 

het invoeren van arbeidstijdenmanagement kunnen veranderen: 

• Aan de kostenkant kan het gaan om kosten(voordelen) van vaste activa, overhead en variabele 

kosten als vervoerskosten, overuren, (ziekte)verzuim e.d.   

• Aan de batenkant kan het gaan om voordelen van langere bedrijfstijd en tijdflexibiliteit voor 

verbetering van de servicegraad aan afnemers en daarmee indirect afzet- en omzetverhoging. 

Het is goed om in de implementatie met de effecten van dit type baten rekening te houden en 

ze in de tijd te volgen.  
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Stap 3: scenario - analyse van tijd- en bezettingsvarianten 

 

In  stap 3 worden verschillende tijd- en bezettingsvarianten in kaart gebracht en op organisatorische 

aspecten en kosten en baten met elkaar vergeleken. In tijd- en bezettingsvarianten wordt het te 

behalen productievolume aan verschillende bedrijfstijden en/of combinaties van deeltijdwerk, 

flexibele werktijden en traditionele fulltime banen gerelateerd. Door in het te behalen 

productievolume te variëren zijn ook analyses mogelijk in termen van groei of krimp. Hierdoor 

ontstaat inzicht in de voor- en nadelen van varianten, in de voorwaarden die voor de implementatie 

ervan gelden, en in eventueel benodigd vervolgonderzoek.  

 

Onderscheiden van tijd- en bezettingsvarianten 

Invalshoeken voor het kunnen onderscheiden van tijd- en bezettingsvarianten zijn: 

• De mogelijkheden van bedrijfstijdverlenging om beter op kansen in de markt in te kunnen 

springen, op kosten van bedrijfsmiddelen te kunnen besparen en betekenisvolle vormen van 

deeltijdwerk of flexibele werktijden toe te staan. 

• De mate waarin het product een gecombineerde inzet van een of meer werknemers vereist. 

Voor ‘kabeltrekken’ bijvoorbeeld zijn twee monteurs nodig. Voor expeditiewerk of het bedienen 

van een productielijn is dit niet persé het geval. 

• De vorm die gekozen kan worden voor het roosteren van werktijden. Grofweg kan worden 

onderscheiden tussen situaties waarin: 

o De werkgever de diensttijden roostert, en daarbij zo goed mogelijk probeert aan te sluiten 

op de voorkeuren die werknemers over hun werktijden hebben. 

o De werknemers zelf hun werktijden roosteren, via bijvoorbeeld ‘zelfroosteren’ of duobanen 

en zelfsturende groepen.  

De gedachte is dat: 

o Naarmate de door werknemers gewenste werktijden beter aansluiten op de 

bezettingsbehoefte van de werkgever en pieken en dalen daarin kosten voor overwerk / 

ploegendienst e.d. omlaag kunnen.  

o Naarmate werknemers hun werktijd meer zelf kunnen kiezen grotere flexibiliteit in 

werktijden mogelijk is, werk en privé beter op elkaar afgestemd worden en hun 



Leidraad Arbeidstijdenmanagement en Prestatieverbetering 

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie 

14  

betrokkenheid en  verantwoordelijkheidsgevoel bij het proces waarbij zij betrokken zijn 

groter wordt.  

De invulling van deze stap kan per bedrijf anders zijn. Zie hoofdstuk 3 t/m 5. 

 

Vergelijking op organisatorische criteria / aspecten 

Criteria voor de organisatorische vergelijking van de verschillende varianten kunnen zijn:  

• De te verwachten toename van (interne) flexibiliteit, om tijdig op pieken en dalen in de 

productie in te kunnen spelen en eventueel de servicegraad richting klanten te kunnen 

verhogen. 

• De keuzeruimte voor werknemers om zelf hun werktijden of verdergaand ook de uitvoering van 

hun werk te kunnen beïnvloeden. 

• De visie van het management op de beheersbaarheid en de dagelijkse aansturing van de 

uitvoering. 

• De aard en de omvang van de te verwachten invoeringsproblemen en het benodigde 

maatregelenpakket. 

• CAO - afspraken over deeltijdwerk en arbeidstijden e.d.  

 

Vergelijking op (financiële) kosten en baten 

Om tijd- en bezettingsvarianten op financiële kosten en baten te kunnen vergelijken zijn 

spreadsheet rekenmodellen opgesteld. De inrichting van deze modellen zijn afhankelijk van het type 

kostenvoordeel dat in de betreffende bedrijfssituatie in potentie met arbeidstijdenmanagement kan 

worden behaald.  

 

De onderstaande schema’s laten de denkwijze en uitkomsten van een rekenvoorbeeld zien. In het 

rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van gelijkblijvende omzet en productievolume. In scenario – 

analyses kan behalve de kosten ook het productievolume veranderen. 
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Stap 4: vervolgstappen 

 

De te nemen vervolgstappen kunnen betrekking hebben op: 

• Direct kiezen en overgaan tot implementatie van nu al haalbare tijd/bezettingsvarianten. 

• Benoemen en uitwerken van de aandachtspunten daarbij. Enerzijds wat betreft procedures en 

hulpmiddelen voor tijdregistratie, bezettings- en vervangingsroosters en/of voor 

werkoverdracht. Anderzijds wat betreft ondersteuning van het management bij het 

bespreekbaar maken van tijdwensen en het realiseren van voorbeelden en rolmodellen.  

• Benodigd vervolgonderzoek. Zoals naar de specifieke kenmerken van de orderstroom om het 

aantal productielijnen in relatie met bedrijfstijdverlenging te kunnen reduceren. Of naar de 

mogelijkheden van bedrijfstijdverlenging om de servicegraad naar klanten te kunnen verhogen. 

• De verdere uitwerking van het ontwikkelingsperspectief voor arbeidstijdenmanagement en nog 

te maken keuzes over specifieke (rooster)vormen voor arbeidstijdenmanagement en de mate 

van werknemersinvloed daarop. 

• Beleidsmatige realisatie van basisvoorwaarden voor breder inzetbare werknemers, zoals: 

o Definiëren hoe taken in termen van bredere inzetbaarheid aan werknemers toe worden 

gedeeld. Gebeurt dit vanuit een ‘functiereeks’ die begint bij bijvoorbeeld leerling operator en 

via operator, 1e operator, etc doorloopt tot hoofdoperator of leidinggevende? Of wordt met 

de ‘flexmatrix’ gewerkt waarin voor alle werknemers wordt aangegeven welke taken zij al 

beheersen en nog aan moeten leren? Hierbij is voor elke taak vastgesteld hoeveel 

werknemers deze taak moeten (gaan) beheersen.  

o Daarop gerichte aanpassen van functie - omschrijvingen met oog voor eenduidige 

omschrijving van taken. Zodat helder onderscheid kan komen tussen functies en 

functieniveaus en helder kan worden aangegeven welke competenties voor specifieke taken 

nodig zijn en welke prestaties ervan gevraagd worden. 

o Het aanscherpen en verder ontwikkelen van het opleidings-, belonings-  en wervingsbeleid. 

 

In de volgende hoofdstukken komen de verschillende bedrijfsmatige toepassingen van de methode 

aan de orde.  
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2 Toepassing Installatietechniek 
 

 

In dit hoofdstuk staat de toepassing van de besproken methodiek in  de installatiesector centraal. In 

deze sector heeft de toepassing van de methode bij Intelectric Project Services uit Bladel geleid tot 

een generiek rekenmodel om deeltijd- en bezettingsvarianten door te kunnen rekenen. Dit 

rekenmodel is ook bruikbaar voor andere bedrijven die ‘met auto op locatie werken’ in zowel de 

sector zelf als in andere bedrijven in vooral nieuwbouw en bestaande bouw.  

Het rekenmodel is bij RJ Networks BV uit Schijndel getest. De beide bedrijven hebben op grond op 

grond van de rekenuitkomsten besloten om met deeltijdwerk aan de slag te gaan. Intelectric en RJ 

Networks zijn kleinere snelgroeiende elektrotechnische installatiebedrijven met respectievelijk 27 en 

17 monteurs. 

 

 

2.1 Stap 1: situatieschets en verkenning kansen en knelpunten  

 

De markt voor elektrotechnische installatiebedrijven groeit snel. De monteurs leggen bekabeling en 

ook wel centrales aan voor computer-, telematica- en telefonienetwerken. Zij werken vooral in 

nieuwbouw- en renovatieprojecten. Beide bedrijven hebben goede kansen om te groeien. De directie 

van Intelectric Project Services wil dit ook. De organisatie is echter nog niet op deze groei ingesteld 

en het is moeilijk om goed personeel te krijgen. De directie van RJ Networks twijfelt nog doorgroeien 

of niet. In de tussentijd groeit het bedrijf wel en kent het grotendeels dezelfde situatie. Zowel 

Intelectric Project Services als RJ Networks bestrijken heel Nederland vanuit één vestiging, in 

respectievelijk Bladel en Schijndel.  

 

De monteurs maken lange werkdagen. Zij werken en reizen als regel in tweetallen samen. Dat is 

nodig omdat het trekken van kabels niet alleen kan. Zij beschikken daarvoor over een bedrijfswagen 

met gereedschap. Het werkgebied is heel Nederland. Inclusief reizen zijn, zeker als in de Randstad 

gewerkt moet worden, 5 werkdagen per week van 10 tot 12 uur werk per dag gebruikelijk. Zij 

kunnen hun taken thuis nauwelijks met het werk combineren.  

 

In een enquête bij Intelectric Project Services gaf een ruime meerderheid van de monteurs inclusief 

reizen gemiddeld 8 uur per week minder te willen werken. Bottlenecks waren: achteruitgang in 

salaris, opvattingen over goed werknemerschap en hart voor de zaak en wederzijdse flexibiliteit 

daarin en de aard en de organisatie van het werk (40-uursinzet, werken in koppels, openingstijden 

van klanten, e.d.). Het management erkende de behoefte aan werktijden die beter op de 

thuissituatie afgestemd zijn, maar was van mening dat de aard van het werk en de te behalen 

omzetmarges dit maar beperkt toelaten. De veronderstelling was dat het bedrijfsmatig nodig was 

dat er 40 declarabele uur per week per monteur gewerkt werd. De auto mocht geen dag stil staan, 

anders zou het bedrijf geen winst maken. Verzoeken tot deeltijdwerk werden derhalve niet 

gehonoreerd. Binnen dit gegeven konden werktijden in overleg en afhankelijk van de mogelijkheden 

bij de klanten wel flexibel worden ingevuld. Het kwam al voor dat 4 x 10 uur of met variabele begin- 

en eindtijden werd gewerkt, en overuren konden conform CAO naar keuze voor tijd of loon worden 

ingewisseld.  

 

Qua werktijd en bedrijfstijd zijn beide bedrijven voor een groot deel afhankelijk van de 

openingstijden bij de opdrachtgevers. Deze openingstijden liggen vaak tussen 7 en 8 uur ’s ochtends 

en 16 en 17 uur ’s middags. Er is echter een ontwikkeling naar ruimere openingstijden van 7 uur ’s 

ochtends tot 19 uur ’s avonds waarneembaar. Ook zijn er steeds vaker scholen, gemeentehuizen en 

kantoren die hun netwerk buiten kantoortijd of in het weekend willen laten aanpassen. Hier liggen 

wellicht kansen voor verlenging van bedrijfstijd om de servicegraad naar klanten toe te kunnen 

verhogen.   
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2.2 Stap 2: basisgegevens prestatieverbetering 

 

In stap 2 zijn de voor arbeidstijdenmanagement voor monteurs relevante gegevens verzameld over: 

• Taken en prestaties van monteurs, bezetting op projecten en kenmerken van projecten. 

• CAO – afspraken over werktijden en toeslagen, en te verwachten wijzigingen daarin. 

• Kosten en baten. 

Op grond hiervan zijn de relevante organisatorische en financiële gegevens in kaart gebracht. 

 

Organisatorische gegevens 

Bij Intelectric Project Services kwamen als van belang zijnde organisatorische gegevens naar boven: 

a) Dat het bedrijf wil groeien 

b) Het product ‘kabels trekken’, dat als regel vereist dat in tweetallen ofwel koppels wordt gewerkt. 

c) De uitgangspunten van het management voor de personele bezetting op projecten.  

 

d) De openingstijden van projecten. Dit verschilt per type opdracht. Gemiddeld genomen kan men 

steeds vaker van 07.00 – 19.00 op een project terecht. Ook komt in bestaande bouw werken op 

zaterdag steeds vaker voor, om (door de week) al in gebruik zijnde netwerken uit te kunnen 

breiden. Er blijven echter klanten waarvoor openingstijden van 7 of 8 uur ’s ochtend tot 4 of 5 

uur ’s middags nog steeds de standaard zijn. Bij nieuwbouwprojecten is werken op zaterdag nog 

geen optie.  

e) De huidige CAO - afspraken over arbeidstijden en vergoedingen voor overwerk, werk op 

zaterdag e.d. Waarbij richtlijnen ontbreken over deeltijdwerk waarbij ook op zaterdag wordt 

gewerkt of met 3 dagen van 10 uur wordt gewerkt.  

f) De per 1 april 2007 gewijzigde wet arbeidstijdenwet, die werkdagen van maximaal 12 uur per 

dag toestaat. Dit krijgt naar verwachting gevolgen voor de CAO. 

 

Van belang zijnde financiële gegevens 

Het voor de financiële gegevens gebruikte format is op de volgende bladzijde voor een fictieve 

situatie ingevuld. Het format is vooral gericht op kosten die zichtbaar aan arbeidstijdenmanagement 

kunnen worden gerelateerd. Zoals:  

• Personele kosten, reiskostenvergoedingen en CAO – toeslagen  

• Lease / afschrijvingskosten van auto’s / gereedschapssets. 

• Kilometerkosten. 

NB - de minder zichtbare kosten en baten zijn in de financiële analyse buiten beschouwing gelaten maar zijn wel 

van belang om in een eventuele implementatiefase in beeld te krijgen. Deze kosten / baten (kunnen) zijn: 

• Beter door kunnen werken buiten kantoortijd (minder leegloop door wachttijden).  

• Effecten van klantenbinding door hogere servicegraad / flexibiliteit richting klanten 

• Minder overwerk, ziekteverzuim en verloop 

• Lagere wervingskosten (grotere variatie in mogelijke werktijden � aantrekkelijkere werkgever) 

Intelectric Project Services kiest ervoor om: 

• niet meer dan 1 koppel op een klus in te zetten, behalve als dit om redenen van 

tijdsdruk en omvang van het project niet kan. Als redenen zijn genoemd: 

- Bij meer dan 1 koppel op een project gaat men elkaar voor de voeten lopen.  

- Het (grote) risico van informatieverlies bij werkoverdracht tussen koppels. 

- De strategie om klanten meteen te kunnen helpen en ‘geen werk te laten lopen’, 

door de inzet van werknemers / koppels zo breed mogelijk te spreiden. 

• zoveel mogelijk met ‘vaste’ koppels te werken, vanwege: 

- Kortere reistijd voor dicht bij elkaar wonende monteurs, die samen reizen. 

- Het leertraject van leerling monteurs.  

RJ Networks werkt op verzoek van hun projectleiders vaker met 2 koppels op een project. 
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2.3 Stap 3: scenario - analyse van tijd- en bezettingsvarianten 

 

Op grond van de uitkomsten van stap 1 en stap 2 is in stap 3 gekozen voor een uitwerking van 

deeltijd varianten. Deze varianten zijn in verschillende scenario’s doorgerekend. Ook kunnen zij op 

organisatorische condities worden beoordeeld.  

 

Varianten 

Vanuit de behoefte om in tweetallen te werken en de wens om gemiddeld 8 uur minder per week te 

werken zijn varianten onderscheiden, die van elkaar verschillen wat betreft:  

• het aantal deeltijdmonteurs per auto: minimaal 2 of 4 monteurs.  

• het aantal te werken dagen: 3, 4 of 5 dagen per week. 

• het aantal te werken uren per dag: 6, 8, 9 of 10 uur. 

• wel of niet op zaterdag werken. 

 

 

 

Beoordeling: financieel 

Om de varianten financieel met elkaar te kunnen vergelijken is een rekenmodel gebruikt, waarin 

verschillende scenario’s met elkaar kunnen worden vergeleken. De scenario’s zijn: 

• Minder of meer deeltijdinzet. 

• Gelijkblijvende of hogere omzet. 

• Meer of minder kilometers per auto per dag (interessant voor bedrijven met meerdere 

vestigingen). 
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Rekenvoorbeeld 

Op de volgende pagina’s is een rekenvoorbeeld voor bedrijven zoals Intelectric Project Services en RJ 

Networks uitgewerkt, volgens de onderstaande scenario’s.  

 

 

Scenario’s Omzet gelijk Omzetgroei 30% 

 

minimaal * 

 

 

minimaal  

Deeltijdinzet  
 

50%  

 

 

50% 

 

* De minimale deeltijdinzet varieert afhankelijk van de variant van 1, 2 tot 4 monteurs. 

  

 

In de situatie van het rekenvoorbeeld zijn vooral deeltijdvarianten met (2 koppels of team van) 4 

monteurs per auto financieel gunstig. Er zijn echter ook kansen voor deeltijdkoppels die 4 dagen van 8 

of 9 uur per dag werken. Vergelijking van de rekenuitkomsten laat dit zien.  

 

De uitkomsten kunnen per bedrijf anders zijn. De vergelijking met Intelectric Project Services en RJ 

Networks laat zien dat: 

 

• Vooral de verhouding tussen het aantal monteurs en het aantal auto’s met (lease)kosten van 

belang is. Daarna volgt het aantal kilometers dat auto’s gemiddeld per week rijden, en dan de 

(eventuele) extra personeelskosten als gevolg van werken op zaterdag.  

• Qua financiën de deeltijdvarianten: 

o Met 4 monteurs (koppels of team) die een auto delen financieel de meeste kansen hebben.  

o Varianten met koppels die 4 dagen van 8 of 9 uur werken financieel alleen kansen hebben als 

zij tot minder auto’s of kilometers leiden dan de variant waarin alleen fulltime gewerkt wordt.  

 

In de praktijk zijn allerlei mixen van deeltijdvarianten mogelijk. Een financieel evenwichtige mix stelt 

echter eisen. Deze eisen betreffen keuzes die in de ontwikkeling van de omzet, bedrijfstijd en 

deeltijdinzet worden gemaakt.  

 

Het bijbehorende rekenmodel zelf kan op aanvraag worden verkregen of op de website van TIG 

Diensten Bedrijfsinnovatie worden gedownload. 
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Beoordeling: organisatorisch 

In paragraaf 4.1.2 zijn organisatorische gegevens voor de beoordeling van deeltijdvarianten 

verzameld. Het gaat om factoren zoals:  

• het werken in tweetallen. 

• de managementvisie op (de beheersbaarheid van) personele bezetting op projecten. 

• de ontwikkelingen in de openingstijden bij klanten. 

• de keuzeruimte voor werknemers om beter op hun wensen aangepaste werktijden te kunnen 

kiezen.  

• de CAO en de arbeidstijdenwet. 

 

Deze criteria kunnen samen met de uitkomsten van de financiële analyse in een lijstje met ‘plussen, 

minnen en kansen’ worden gezet. Zoals al gezegd zijn vanwege de noodzaak om in tweetallen te 

werken deeltijdvarianten met 1 monteur buiten beschouwing gelaten. Ook zijn varianten met 

langere werkdagen 9,5 uur en werken op zaterdag CAO - technisch nu niet mogelijk maar op langere 

termijn wellicht wel.  

 

Verder kunnen de afwegingen per bedrijf steeds weer anders zijn, in relatie tot de strategie die het 

bedrijf kan en wil volgen met betrekking tot: 

• De keuze om wel of niet te groeien. 

• Grote en kleine projecten, met betrekking tot de gevolgen daarvan voor de mogelijke bezetting 

per project. Op grotere projecten kan eerder met teams of meer koppels van monteurs worden 

gewerkt. 

• Opdrachten in de bestaande bouw of de nieuwbouw. In projecten in de bestaande bouw zijn 

vaker langere openingstijden (incl. zaterdag) mogelijk dan in nieuwbouwprojecten. 

• Door werknemers gewenste werktijden. 

Binnen dit gegeven gaat het vooral om de specifieke combinatie van deeltijdvarianten, die in feite de 

mate van flexibiliteit en financiële haalbaarheid in het aanbod richting klanten werknemers bepaalt 

en waarin de kansen moeten worden bepaald.  

 

 

2.4 Vervolgstappen 

 

Naast de keuze om wel of niet met deeltijdwerk aan de slag te gaan kunnen vervolgstappen 

variërend per bedrijf betrekking hebben op: 

• Beginnen met de varianten die financieel, organisatorisch en qua CAO nu al kunnen, al dan niet 

in de vorm van een pilot. Het is verstandig dat het management daar een actieve rol in speelt, 

door werknemers gericht te benaderen en hen mee te laten denken over de invulling en de 

praktische uitvoering ervan. Werknemers nemen niet zonder meer zelf het initiatief daartoe, ook 

al hebben zij aangegeven minder te willen werken. 
• Onderzoeken en waar mogelijk uitproberen van de mogelijkheden van deeltijdvarianten met 

langere werktijden, werken op zaterdag, en inzet van meerdere koppels, door gericht te werven 

op daarvoor kansrijke grotere projecten en projecten in de bestaande bouw.  

• Ondersteunen van de invoering van deeltijdwerk door de productie van deeltijders en niet 

deeltijders meetbaar te maken, deze zodoende objectief met elkaar te kunnen vergelijken, 

eventuele verschillen bespreekbaar te maken en erop te sturen. Prestatiemanagement, met 

duidelijke taakomschrijvingen en meetbare targets over productie, levertijd, kwaliteit e.d. kan 

daarbij helpen. Voor Intelectric en RJ Networks is met het opstellen van functie 

competentieprofielen voor hun monteurs een eerste stap daarin gezet. Deze stap volstaat echter 

niet, als er niet ook aandacht is voor de (interne) procedures voor de ondersteuning en 

aansturing van de monteurs. Zoals tijdige en duidelijke werkinstructies, tijdig leveren van 

bestelde materialen, kwaliteitsmetingen (audits), feedback daarover, e.d.  
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3 Toepassing Verpakkingslijnen 
 

Dit hoofdstuk laat zien wat de methode voor bedrijfssituaties met verpakkingslijnen of 

productielijnen kan betekenen. De beschrijving in de hoofdtekst is gebaseerd op de afdeling 

Afwerking van Royal Agio Cigars. De eveneens opgenomen situatieschets van de afdeling Productie 

van Campina laat zien hoe een andere uitgangssituatie tot een andere invulling van de methode kan 

leiden.  

 

3.1 Stap 1: situatieschets en verkenning kansen en knelpunten  

 

Royal Agio Cigars is een Nederlandse sigarenfabriek met vestigingen in Sri Lanka, de Dominicaanse 

Republiek, België en in Duizel in Nederland. Wereldwijd telt het bedrijf 3.000 werknemers. Een deel 

van de werkzaamheden van de vestiging in Duizel staat op het punt om naar een nieuwe fabriek in 

België te verhuizen. In Duizel blijven naast de concernleiding de afdelingen Afwerking en Expeditie 

en Agio’s eigen machinefabriek over. Na de verhuizing naar België zijn ook deze afdelingen aan een 

opknapbeurt toe. De ‘mindset’ voor deze opknapbeurt wordt momenteel opgemaakt. Tegen deze 

achtergrond wil de directeur productie en techniek weten of bedrijfstijdverlenging en 

arbeidstijdenmanagement iets voor de toekomst van de afdeling Afwerking kunnen betekenen.  

 

In een startbijeenkomst daarover formuleren de direct betrokken managers als doel voor het project:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterliggende overwegingen bij deze doelstelling zijn: 

• De afdeling Afwerking heeft 10 verpakkingslijnen. Deze voldoen niet meer aan alle eisen en zijn 

of worden in de komende jaren vervangen. De nieuwe machines zijn sneller. Drie 

verpakkingslijnen draaien 12 uur per dag, met een dag en een avondploeg. De overige 

verpakkingslijnen zijn 8 uur per dag in bedrijf. Door verlenging van de bedrijfstijd is het 

misschien mogelijk om in de toekomst met 1 of 2 verpakkingslijnen minder te werken.  

• De afdeling bestaat in feite uit meerdere functionele afdelingen. Er werken ruim 40 mensen. Het 

aandeel van de indirecte leidinggevende en ondersteunende functies ligt op 33%. Bij langere 

bedrijfstijden wordt een verdere verbreding van de personele inzetbaarheid van het personeel 

wenselijk. Dit kan de flexibiliteit van de afdeling ten goede komen, het aandeel van de indirecte 

functies verkleinen, en ruimte voor flexibelere arbeidstijden creëren. 

• Bedrijfstijdverlenging kan tot verandering van werktijden leiden. Het is van belang om daarbij zo 

goed als kan rekening te houden met de werktijdwensen van werknemers.  

 

In de verdere gegevensverwerving en de enquête over werktijdwensen onder werknemers komt 

naar voren: 

• Dat het aandeel van vrouwen in het werknemersbestand in de laatste jaren kleiner is geworden. 

Dit heeft te maken met de opschaling van het vak van machinebediende naar procesoperator, 

waarvoor het bedrijf een paar jaar geleden met opleidingen is gestart. Een procesoperator moet 

de eenvoudigere onderhouds- en afstelwerkzaamheden aan de machine zelf kunnen doen en de 

onderhoudsmonteur pas in tweede instantie inschakelen. De animo voor deze werkzaamheden is 

bij de overwegend vrouwelijke machinebedienden niet groot: ‘dat zijn mannenwerkzaamheden’. 

Hierdoor zijn er in de laatste jaren meer mannelijke procesoperators gekomen. 

• Dat werknemers nauwelijks andere werktijden willen. Dit hangt samen met de ruime mogelijkheden 

aan deeltijdwerk die in de laatste jaren bij Agio zijn gecreëerd. Hiervan is vooral door de (oudere) 

Doel project 

Het schetsen van mogelijkheden en randvoorwaarden van bedrijfstijdverlenging voor: 

• Het verhogen van de (interne) flexibiliteit 

• Het kunnen realiseren van werktijdwensen van (toekomstige) werknemers 

• Kostenreductie 
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vrouwelijke werknemers gebruik gemaakt. Van de vrouwen werkt 78% in deeltijd, voor de 

mannen ligt dit aandeel op 4%. In de praktijk wordt daarnaast flexibel met incidentele tijdwensen 

van werknemers omgegaan.  

 

De conclusie is dat bij werknemers nog weinig sprake is van draagvlak voor het realiseren van de 

voorwaarden voor bedrijfstijdverlenging. Vanuit de doelstelling van het management spelen ook nog 

andere overwegingen. Deze zijn in de vervolgstappen verder uitgediept. 

 

 

3.2 Stappen 2 en 3: inventarisatie en analyse 

 

In de stappen 2 en 3: 

• Zijn de getalsmatige en financiële gevolgen van diverse bedrijfstijdvarianten verkend. Daarvoor is een 

rekenmodel opgesteld om de effecten van bedrijfstijdverlenging op het aantal benodigde 

verpakkingslijnen in beeld te kunnen brengen. Dit rekenmodel is relatief eenvoudig voor 

vergelijkbare bedrijfssituaties geschikt te maken. Op de volgende pagina staat een schema met de 

opbouw ervan. 

• Is een eerste beeld opgesteld van de bezettingseisen en de mate waarin daarin bij 

bedrijfstijdverlenging kan worden voldaan. Dit is gebeurd in een takenmatrix waarin de 

werkzaamheden van de afdeling zijn geordend en waaraan de bezettingsgegevens en de mate waarin 

taken tussen functies uitwisselbaar zijn toegevoegd. De resultaten daarvan zijn in de tabel op pagina 

27 toegevoegd. 

• Zijn verschillende manieren voor het roosteren van werktijden doorgenomen. Deze onderscheiden zich 

door wie roostert: 

o het management, via de traditionele weg van het opstellen van dienstroosters. 

o de individuele werknemer zelf, op basis van een systeem van ‘zelfroosteren’. 

o de (zelfsturende) groep, waarbij de werktijden in groepsverband worden afgestemd. 

 

 

Structuur rekenmodel verpakkingslijnen  

  

 Aantal lijnen 

Aantal lijnen 10 9 8 7 6 

      

Productieve uren      

Scenario 0: huidige situatie … … … … … 

Scenario 1: 8 uren 80 72 64 56 48 

Scenario 2: 12 uren 120 … … … … 

Scenario 3: 16 uren 160 … … …  

      

Per scenario      

Afzet / omzet      

- eenheden – aantal  … … … … … 

- opbrengst – euro … … … … … 

Kosten       

- afschrijving machines … … … … … 

- personeel … … … … … 

      

Vergelijking scenario’s - t.o.v. nulscenario      

Saldo - afzet/omzet  +/- +/- +/- +/- +/- 

Saldo - kosten +/- +/- +/- +/- +/- 
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De uitkomsten van deze verkenningen zijn: 

• Dat bedrijfsverlenging financieel wel een positief beeld oplevert, maar zeker niet dat van een ‘quick 

win’ situatie. Eerst moet meer duidelijkheid komen over de mogelijkheden voor een productgerichte 

groepering van de verpakkingslijnen en de relatie van het productassortiment met de bezettingsgraad 

van de machines. Daarvoor is meer inzicht nodig over de relatie tussen de  samenstelling en variaties 

van de orderstroom, omsteltijden en bezetting van machines. Het rekenmodel is met enige verfijning 

goed bruikbaar daarvoor. 

• Dat voor bedrijfstijdverlenging ook een herverdeling van (vooral uitvoerende) taken tussen functies 

nodig is en dat de inzetbaarheid van de medewerkers daarvoor verbreding behoeft. Deze verbreding 

betreft in eerste instantie het kunnen bedienen van meerdere machines en het uitvoeren van direct 

ondersteunende taken op logistiek en onderhoudsgebied. Op termijn kan het ook gaan om regelende 

en administratieve taken, zoals voorraad- en productieplanning e.d.  

• De zelfsturende groep en het systeem van zelfroosteren bieden meer ruimte voor specifieke 

tijdwensen zoals die in de enquête zijn geuit dan systemen waarin het management roostert. 

Voorwaarde is wel dat de bezettingseisen qua specialisatie en tijdstippen helder en realistisch zijn. De 

takenmatrix biedt daarvoor een eerste basis. Als dat lukt is het opstellen van dienstroosters door het 

management op termijn wellicht minder nodig.  

 

 

 

3.3 Vervolgstappen 

 

De verkenningen hebben voor het management van Agio geleid tot de volgende conclusies:  

• Het besluit om vooralsnog niet te starten met bedrijfstijdverlenging, maar wel aan de 

voorwaarden daarvoor te gaan werken. 

• Een besluit tot een nader onderzoek naar de relatie tussen de samenstelling van de orderstroom 

en de machinebezetting. De uitkomsten daarvan kunnen van invloed zijn op de effectiviteit en 

efficiency van het concern als geheel.  

• Een besluit om door te gaan met het al bestaande beleid van verbreding van inzetbaarheid van 

medewerkers, en de ambities daarin met behulp van de takenmatrix concreter te gaan 

formuleren.  

 

 

‘Zelf roosteren’ vertrekt vanuit een door het management aangegeven bezettingsbehoefte in de 

tijd, met een zekere bandbreedte. Werknemers kunnen hierop met hun ‘ideale’ werktijden 

intekenen. Daarna overleggen de werknemers zelf met elkaar over de ‘fit/misfit’ daarin. Daar waar 

zij er onderling niet uitkomen, hakt het management de knoop door.  

 

Bij de ‘(zelfsturende) groep’ legt de werkgever alleen de begin- en eindtijd vast en stemmen de 

werknemers zelf af over hun werktijden daarbinnen. Deze werkvormen bieden in potentie de 

meeste ruimte voor flexibelere arbeidstijden en gaan als regel gepaard met in overleg met het 

management opgestelde resultaateisen (met prestatie indicatoren). Over zelfsturende teams wordt 

wisselend gedacht en bij de invoering is meer aan de orde dan alleen het belang van 

arbeidstijdenmanagement.  

 

De bijlage bevat een meer uitgebreide toelichting. 



 



 

 

  

 

Afdeling Productie Campina Eindhoven: situatieschets en verkenning kansen en 

knelpunten. 

Bij Campina in Eindhoven zijn de voordelen die Agio qua verlenging van bedrijfstijd en 

modernisering nog kan halen grotendeels ingevoerd. Bij de helft van de 16 vullijnen wordt in 

ploegen gewerkt. Het gaat om 2 ploegen: een ochtendploeg en een avondploeg, met ook op 

zaterdag nog een ochtendploeg.  Een tot twee vullijnen draaien 3 diensten per dag. De 

vullijnen zijn al grotendeels geautomatiseerd, en hebben robots die door procesoperators 

worden bediend. De werkzaamheden en de werktijden zijn machinegebonden, de wisseling in 

de werktijden wordt vooral bepaald door de wisseling in de vraag naar de specifieke producten 

per lijn. In de planning wordt gewerkt met een normrooster, waarin ca. 80% van de 

weekroosters is vastgelegd. De overige 20% wordt op weekbasis door het afdelingshoofd 

ingevuld.  

 

Men ziet geen aanleiding om van het huidige ploegenstelsel af te stappen en mensen zelf hun 

werktijden vast te laten stellen zoals bij zelfroosteren. Hiervoor bestaan verschillende 

redenen. Als er echter om gevraagd wordt, is het op individuele basis altijd mogelijk om 

aparte afspraken over de werktijden te maken. Als werknemers niet tevreden zijn over hun 

werktijden is dat voor het bedrijf ook niet goed, is de filosofie. En dan kan vaak wel wat 

worden geregeld.  

 

Ook spelen de hoge gemiddelde leeftijd van 52 jaar, dat men aan de huidige situatie is 

gewend, en het relatief lage ziekteverzuim. Er is nauwelijks verloop en voorlopig is er ook 

geen nieuw personeel nodig. Pas over 2 jaar, als er een generatie 62-plussers aankomt, wordt 

er weer een grotere uitstroom verwacht.  

 

In het verleden is wel eens geëxperimenteerd met zelfsturende teams die zelf hun 

werkroosters per week of per maand invullen. Deze bieden niet echt perspectief en er gebeurt 

nu ook  niets meer mee. Voor het invullen van de werktijden is altijd een baas nodig om de 

knopen door te hakken.  

 

Deeltijdroosters met diensten van 4 of 6 uur zouden wel perspectief kunnen bieden, voor de 

afrondende werkzaamheden bij de vullijnen die maar 1 dienst per dag draaien. Maar dan wel 

beperkt, voor 2 personen. 

 

Ook zouden vormen van duobanen kunnen, waarbij 2 of meer personen een of twee 

werkplekken met elkaar delen. Bijvoorbeeld voor ouderen die liever elke dag minder uren 

willen werken. Nu bestaat voor hen alleen de mogelijkheid van de 4-daagse werkdag in het 

kader van de ouderenregeling.  

 

Voor Campina is een uitwerking van 4-urige of 6-urige werkdagen met ook de mogelijkheid 

van duobanen wellicht kansrijk. Niet alleen op de korte termijn voor ouderen, maar ook op de 

langere termijn als er toch nieuw personeel nodig is. De uitwerking van zo’n perspectief dient 

zich in eerste instantie te richten op het inventariseren van werktijdwensen van (niet alleen de 

oudere) werknemers. Als hieruit draagvlak voor zo’n benadering blijkt, is de volgende stap aan 

orde. Dan gaat het om vragen als: welke combinaties van duobanen kunnen, en welke eisen 

gelden daarvoor dan qua inzetbaarheid, competenties, samenwerking, e.d.  

 



Leidraad Arbeidstijdenmanagement en Prestatieverbetering 

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie 

29 

4 Toepassing opslag en distributie 
 

De ontwikkelde toepassing voor het warehouse van Gebr. Versteijnen Transport & Logistics in 

Tilburg (GVT) kan als voorbeeld dienen voor hoe de methode bij opslag- en distributiecentra kan 

worden toegepast. De toepassing heeft geleid tot een meer generiek rekenmodel op basis van de 

situatie van Versteijnen als modelbedrijf. Het model kan naar eigen behoefte worden aangepast.  

 

 

4.1 Stap 1: situatieschets en verkenning kansen en knelpunten  
 

De transportmarkt is de laatste jaren aangetrokken. GVT speelt hier graag op in en is sinds kort ISO 

gecertificeerd. In het laatste jaar is het bedrijf van 250 naar 275 medewerkers gegroeid. De 

aantrekkende transportvraag heeft ook zijn weerslag op het warehouse van GVT. De bestaande 

klanten hebben behoefte aan grotere opslagvolumes, en er komen nieuwe klanten bij. In deze 

ontwikkeling speelt ook dat steeds meer bedrijven tot ‘outsourcing’ van hun opslag en expeditie 

activiteiten overgaan. De afdeling heeft twee met elkaar verbonden loodsen. Binnenkort komt er in 

verband met een nieuwe klant op een andere locatie een derde loods bij. Waar nodig wordt extra 

opslagcapaciteit ingehuurd.  

 

In de beide loodsen wordt voor verschillende bedrijven gewerkt. In de ene loods wordt alleen voor 

van Bruynzeel en Proost & Brand gewerkt. In de andere loods wordt vooral voor Trouw Nutricion en 

Tristar gewerkt. Afgezien van Proost & Brand worden de pieken en dalen in de vraag bepaald naar 

het onderscheid tussen zomer- en winterproducten.  

 

GVT heeft enkele jaren geleden besloten om voor het uitvoerende werk geen werknemers meer in 

eigen dienst aan te nemen. Momenteel werkt ruim 40% van de 40 werknemers daarom op payroll 

basis. Bijna 30% is uitzendkracht. Het aandeel van de eigen werknemers ligt op 30%, waarvan 15% 

in de uitvoering. Samenhangend hiermee is bijna 90% van de werknemers jonger dan 35 jaar.  

 

In iedere loods wordt met een dagploeg en een avondploeg gewerkt. Overwerk is structureel 

onderdeel van de planning. De normale werktijd bedraagt 10 of 11 uur per dag en 12 uur komt 

tegenwoordig ook vaak voor. Gemiddeld wordt 70 tot 80 uur per maand overgewerkt. 

  

De werknemers vinden dit zelf voor een groot deel geen probleem. Zij zijn nog jong en kunnen met 

overwerk bijverdienen. Vooral de Poolse medewerkers willen veel uren maken. De manager van het 

warehouse loopt echter tegen vragen van beheersbaarheid aan en is er ook voor om werktijden 

meer behapbaar te maken. De vraag is of dit zonder extra kosten kan.  

 

Vanuit dit oogpunt is de manager geïnteresseerd in wat arbeidstijdenmanagement in relatie tot de 

bezettingseisen voor het warehouse kan betekenen.  Besloten wordt om de analyse te richten op de 

loods voor Trouw Nutricion en Tristar. Hierin wordt alleen met vaste krachten en payrollers gewerkt. 

 

 

4.2 Stappen 2 en 3: inventarisatie en analyse 

 

In het werkproces zijn – overigens in beide loodsen - 2 typen activiteiten te onderscheiden: 

• De feitelijke warehouse – activiteiten. Deze bestaan enerzijds uit opslag waarin de 

binnenkomende containers worden geleegd en de betreffende pallets in de warehousehal 

worden opgeslagen. Anderzijds gaat het om orderpicken, waarbij goederen uit het warehousehal 

worden gehaald en ‘op route’ worden gezet in de distributiehal. Deze activiteiten worden door de 

dagploeg uitgevoerd, tussen normaliter 6 uur ’s ochtends en 4 uur ’s middags. 

• Het lossen en laden van vrachtwagens in de distributiehal. Hierbij gaat het om lossen en laden 

voor overslag van goederen van binnenkomende vrachtwagens en om het laden van de 
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goederen die door de orderpickers overdag voor de vrachtwagens ‘op route’ zijn gezet. Deze 

activiteiten worden samen met het opruimen van de hal door de avondploeg uitgevoerd, tussen 

normaliter 4 uur ’s middags en 3 uur ’s nachts.  

 

Over de benodigde bezetting zijn in overleg met de manager aannames gedaan. In de uitwerking is 

aangesloten op het voornemen om het werk in de dagploeg in de distributiehal in 3 ploegen te gaan 

organiseren. De organisatie van het werk zou er zo als volgt uit kunnen gaan zien.  

 

W e rk s c h e m a  d a g p lo e g

D is t r ib u t ie h a l W a r e h o u s e h a l

p lo e g  1

1 e  t a a k : lo s s e n  /  o p s la g o p s la g

2 e  t a a k : o r d e r p ic k e n

b e z e t t in g : lo o d s b a a s  ( m e t  s t e p u p ? ) r e a c h t r u c k

s t u w a d o o r s  in  c o n t a in e r c h a u f f e u r s

w a r e h o u s e m e d e w e r k e r s

s t e p u p s

p lo e g  2

1 e  t a a k : lo s s e n  /  o p s la g

2 e  t a a k : o r d e r p ic k e n

b e z e t t in g : lo o d s b a a s  ( m e t  s t e p u p ? )

s t u w a d o o r s  in  c o n t a in e r

w a r e h o u s e m e d e w e r k e r s

s t e p u p

p lo e g  3 o r d e r p ic k e n

t a k e n : lo s s e n  /  la d e n

o r d e r p ic k e n

b e z e t t in g : m e e w e r k e n d  v o o rm a n r e a c h t r u c k

w a r e h o u s e m e d e w e r k e r s  c h a u f f e u r s

s t e p u p s

w a r e h o u s e

m e d e w e r k e r s

+  s t e p u p s

p lo e g e n  1 ,  2 ,  3

W e rk s c h e m a  a v o n d p lo e g

D is t r ib u t ie h a l W a r e h o u s e

lo s s e n

g e s lo te n

la d e n

w e g z e t t e n  o p  r o u t e s

w e g z e t t e n  o p  r o u t e s

o p r u im e n  h a l

..
 d
o
c
k
s

..
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o
ck
s

..
 d
o
c
k
s

 

 

Voor de financiële verkenning is een rekenmodel opgesteld, waarin de verstrekte financiële en 

capaciteitsgegevens in termen van uurtarief en productiecapaciteit aan de 4 ploegen en reachtrucks 

als productie-eenheid zijn toegerekend. Qua productiecapaciteit gaat het om aantallen pallets, 

vrachtauto’s per uur e.d. In het model kan in de benodigde en beschikbare productiecapaciteit 

(=bezetting) worden gevarieerd. Op basis hiervan zijn verschillende capaciteits- ofwel 

bezettingsscenario’s doorgerekend. 

 

De financiële verkenning levert op: 

• De huidige bezetting van de dagploeg lijkt goeddeels berekend te zijn op de minimaal gevraagde 

productie, terwijl de gevraagde productie gemiddeld genomen hoger ligt.  
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• Met aanschaf van een extra reachtruck de dagploeg en aantrekken van extra personeel lijkt het 

(overwerk) probleem van de dagploeg opgelost te kunnen worden. De berekening laat zien dat 

de maximaal gevraagde productie dan zonder veel extra kosten in 8 uur per dag geleverd kan 

worden.  

De hierop betrekking hebbende rekenuitkomsten zijn aan het einde van dit hoofdstuk opgenomen.  

 

De resultaten van de verkenning zijn per scenario in een tijdbalk gezet. Deze tijdbalk is op de 

volgende bladzijde weergegeven. Hieruit blijkt dat de scenario’s 2a en 2b, met hogere bezetting, 

weliswaar 8-urige werkdagen voor de dagploeg mogelijk maken, maar ook leiden tot momenten 

waarop niemand aanwezig is. Dit is door het verloop van de pieken en dalen in de dag niet 

wenselijk.  

 

Als het denken in ploegen wordt losgelaten en gedacht gaat worden in werkroosters die uitgaan van 

het organiseren van taken kan daar wat aan worden gedaan. De tijdbalk laat als voorbeeld daarvan 

een ‘takenrooster’ zien. Dit type roosters lijkt mogelijkheden te bieden om in de bezetting beter aan 

te kunnen sluiten op pieken en dalen en ook de overwerkkosten in de nacht te verminderen. Het 

biedt ook mogelijkheden om in de wat ‘slappere’ periode in de avond, waarin voor velen het sociale 

leven plaatsvindt, met een wat lagere bezetting te volstaan.  

 

Pieken liggen: 

• Tussen 6 en 8 uur ’s ochtends. Dan worden de vrachtwagens geladen waaraan de avondploeg 

niet is toegekomen of worden vergeten zendingen inclusief orderpicken nagestuurd.  

• Tussen 2 en 4 uur ’s middags. Klanten kunnen hun orders voor orderpicken voor de volgende 

dag tot 2 uur ’s middags doorgeven. Het komt steeds vaker voor dat dat later gebeurt. 

• Tussen 4 uur ’s middags en 6 of 7 uur ’s avonds. Dan komen de (eigen) vrachtwagens binnen 

die gelost moeten worden en waarvan de lading in verband bij het bekend worden van de 

routeplanning later in de avond op route moet worden gezet. Het komt steeds vaker voor dat 

vrachtwagens pas na 7 uur aan komen. 

• Tussen 10 uur ’s avonds en 3 uur ’s nachts. Voor laden en lossen kunnen de klanten tot ’s hun 

orders tot avonds 7 uur doorgeven, op grond waarvan de planners de rittenplanning voor de 

volgende dag kunnen maken. Daar zijn zij om 10 uur ’s avonds mee klaar. Het komt steeds 

vaker voor dat dat later gebeurt omdat orders pas na 7 uur binnenkomen. 

Dalen liggen: 

• In de wachttijd tussen het lossen en het laden, tussen 7 uur en 10 uur ’s avonds. Deze tijd 

wordt vaak besteed aan het opruimen van de hal. 

• Tussen 3 uur en 6 uur ’s nachts. Dan is het bedrijf eigenlijk gesloten maar komen toch nog 

vrachtwagens binnen. In de ’24 uurs economie’ is eigenlijk altijd een minimale bezetting nodig.  

 

 

4.3 Vervolgstappen 

 

Voor GVT ging het nog alleen om een idee over hoe arbeidstijdenmanagement er voor het 

warehouse uit zou kunnen zien. Het bedrijf stelt in haar ontwikkeling vooralsnog andere prioriteiten.  

 

Het kan wel zinvol zijn om in aansluiting daarop: 

• Te starten met nadere detaillering en normering van het takenpakket, aan de ervoor benodigde 

bezetting te relateren, en de verschillen tussen de ervoor benodigde en beschikbare 

competenties in beeld te brengen. Dit kan volgens het principe van de takenmatrix door de 

taken, ervoor benodigde tijd, capaciteit en competenties, en tijdmomenten ervan op 

detailniveau in kaart te brengen.  

• Te beginnen met de meest voor de hand liggende zaken rondom taakroulatie en competentie-

ontwikkeling nu al op te pakken. Reachtrucks kunnen bijvoorbeeld ook door daarvoor op te 

leiden warehousemedewerkers worden bediend. 



 



 

Op wat langere termijn kan worden gedacht aan: 

• Het huidige bezettingsplan inclusief onderscheid tussen dag- en nachtploeg nader te bezien, in 

combinatie met de inzet van extra middelen als reachtruck en (nieuw) personeel. Aanbevolen 

wordt om: 

o Daarbij uit te gaan van het principe van het ‘takenrooster’. Hierin kan, van grof naar fijn, de 

wenselijke bezetting per uur van de dag worden bepaald, en naar gelang in afspraken met 

individuele werknemers of in ploegen worden ingevuld. Het detacheringsbureau dat de pay 

roll krachten levert kan hierbij wellicht ook een rol spelen. 

o Dit te doen in samenhang met de in de andere loods(en) benodigde bezetting. Personeel, 

reachtrucks en stepups zijn tot op zekere hoogte immers ook inzetbaar in / uitwisselbaar 

met de andere loodsen. 

• Het principe van ‘supply chain management’: in samenwerking met klanten proberen om meer 

voorspellingsgericht te gaan plannen. Door bv 2 of 3 dagen vooruit te plannen en vervolgens per 

dag of per uur ‘fijn’ te plannen. Dit maakt het mogelijk om de eventuele inzet van 

uitzendkrachten of werkzaamheden als schoonmaken en onderhoud beter in te plannen. Dan 

hoeft overwerk niet altijd de enige oplossing te zijn.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Afdeling Expeditie van Royal Agio Cigars liggen de piekmomenten vooral in de 

ochtend, tot 2 uur ’s middags. Dan vindt het grootste deel van het orderpicken en het laden 

van de vrachtwagens plaats. Vanaf 14.00 uur ligt het accent op het ‘deband’werk. Dit gaat 

over het verwerken van niet verkochte retourzendingen, wat ook door anderen kan worden 

gedaan.  

 

In een enquête blijkt dat het grootste deel van de werknemers wel tevreden is met de huidige 

werktijden, maar wel een wens heeft om ’s ochtends eerder te beginnen. De openingstijden 

van de afdeling liggen nu tussen 7.30 ’s ochtends en 16.00 uur ‘s avonds. Deze kunnen 

wellicht verruimd worden van 6.00 of 6.30 naar 16.30 of 17.00 uur.  

 

Een eerste bedrijfsmatige verkenning levert op dat dit voor het bedrijf voordelen kan hebben. 

Als de openingstijden wat kunnen worden vervroegd kan de orderverzamel capaciteit worden 

verhoogd en is een flexibelere personeelsinzet op het ‘deband’werk mogelijk. Als de 

openingstijd langer is, is het bedrijf ook langer open voor vrachtwagens en is er meer tijd om 

deze te ontvangen en te laden. Er zijn misschien mogelijkheden om de servicegraad naar de 

afnemers te verhogen.  

 

Het werk van een expeditiemedewerker omvat goed te standaardiseren taken en 

vaardigheden. Dit lijkt mogelijkheden te bieden om werknemers wat meer ruimte te geven in 

de keuze over hun werktijden. Takenroosters, zoals in dit hoofdstuk beschreven, bieden 

daarvoor samen met vormen waarin werknemers hun werktijd meer zelf kunnen roosteren 

wellicht ruimte.  



 

Rekenuitkomsten Warehouse 
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Bijlage 1: Vragenlijst werknemers  

 

Deze bijlage bevat een voorbeeld van een vragenlijst, zoals die gebruikt is voor een enquête onder 

werknemers. In de vragenlijst staan de werktijdwensen van werknemers in relatie tot de zorgtaken thuis 

centraal. Ook wordt gevraagd naar suggesties om de werksituatie te verbeteren.  
 

Inleiding vragenlijst 

In het project Taakcombineren inventariseren we welke voorkeuren, knelpunten en ideeën er zijn voor 

het werk en de werktijden. En onderzoeken we het verband tussen uw werktijden en uw zorg- en privé 

taken thuis. Het project Taakcombineren wordt gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, dat de combinatie tussen werk, privé en zorgtaken voor mannen en voor vrouwen wil 

verbeteren. Met deze vragenlijst willen we graag uw voorkeuren, knelpunten en ideeën vernemen, op 

grond waarvan wij aanbevelingen voor de directie zullen opstellen. Alle ingevulde vragenlijsten zullen 

vertrouwelijk behandeld worden. De gegevens zullen anoniem in totalen verwerkt worden. 

 

U kunt de vragenlijst schriftelijk invullen en hem in de retourenveloppe terug sturen, of inleveren bij …, 

die hem dan naar ons doorstuurt. 

 

Graag voor … retourneren.  

 

De meeste vragen kunnen worden ingevuld door het cijfer bij het van toepassing zijnde antwoord te 

omcirkelen. Op de gestippelde lijnen kunt u schrijven.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! Als u vragen heeft kunt u e-mailen of bellen naar: 

 

… 

 

 

Invuldatum:  ………………………………………  

 

Naam:   …………………………………………………………………………………… 

 

E-mail adres:  ………………………………………  Telefoonnummer :  ………………………………………… 

 



Leidraad Arbeidstijdenmanagement en Prestatieverbetering 

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie 

40  

 

Algemeen 

 

 

1) In welke functie werkt u? 

 

2) Wat is uw geslacht? 

1 Man 

2 Vrouw 

 

3) Wat is uw leeftijd? 

1 Jonger dan 25 jaar 

2 26 tot 30 jaar 

3 31 tot 35 jaar  

4 36 tot 40 jaar 

5 41 tot 45 jaar 

6 46 tot 50 jaar 

7 51 tot 55 jaar 

8 56 tot 60 jaar 

9 61 jaar of ouder 

 

4) Hoe woont U? 

1 ik woon alleen, zonder kinderen     -- ga naar vraag 7 

2 ik woon alleen, met thuiswonende kinderen    -- ga verder met vraag 5 

3 ik woon samen / ben getrouwd, zonder kinderen   -- ga naar vraag 6 

4 ik woon samen / ben getrouwd, met thuiswonende kinderen -- ga verder met vraag 5 

 

 

 

5) Hoeveel thuiswonende kinderen heeft u? 

 

 

6) Bent u alleenverdiener of tweeverdiener? 

1 alleenverdiener 

2 tweeverdiener 

 

 

Werktijden 

 

 

7) Hoeveel uur werkt u per week volgens uw contract? 

 

 

8) Hoe zijn deze uren normaal genomen over de week verdeeld? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal kinderen:  

Aantal uren:  

Vul aantal uren 

in  

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

Overdag  
       

Avond 
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9) Hoe vroeg en hoe laat begint en eindigt uw werkdag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Verschilt dit nogal eens per week? 

1 Nee, dit is het normaal genomen wel 

2 Ja, dat verschilt nogal eens per week, omdat ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11) Hoeveel overuren werkt u gemiddeld per week: 

1 geen, ik maak nooit overuren 

2 minder dan 2 uur per week 

3 2 tot 3 uur per week 

4 3 tot 5 uur per week 

5 meer dan 5 uur per week, namelijk ……  

 

12) Zou u minder uren per week willen werken? 

1 Nee, ik vind het prima zo      -- ga naar vraag 15 

2 Nee, ik wil liever meer uren werken   -- ga naar vraag 13 en dan vraag 15 

3 Ja       -- ga verder met vraag 13 

 

 

13) Hoeveel uur zou u meer of minder willen werken per week? 

 

 

 

14) Als u minder wilt werken, welke redenen heeft u dan om dat niet te doen? 

 

Kruis het betreffende vakje aan Speelt 

sterke 

rol 

Speelt 

een 

beetje 

Speelt 

niet 

1 kan niet qua drukte / werk 

 

   

2 mag niet van de baas 

 

   

3 mijn inkomen gaat dan teveel achteruit 

 

   

4 anders, namelijk……………………………………………………………. 
   

 

  

Vul begin- en eindtijdstip in Overdag  Avond  

Begintijdstip 
  

Eindtijdstip 
  

1 Aantal uur meer:  

2 Aantal uur minder:  
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15) Stelt u het op prijs als u uw werktijden flexibeler in zou kunnen delen, bijvoorbeeld de ene dag of week wat 

meer en de andere dag of week wat minder? 

1 Nee, daar heb ik geen behoefte aan 

2 Ja, dat stel ik op prijs 

 

Toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16) Als u een cijfer moet geven, hoe tevreden bent u over uw huidige werktijden?  

Cijfer tussen 1 en 10: 1 is slecht, 10 is goed  

 

 

Toelichting cijfer: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

17) Hoe staat u tegenover: 

 

 

Kruis het betreffende vakje aan Wil ik 

wel  

Wil ik 

niet  

Weet ik 

niet 

 

1 De situatie met 5 dagen werken van 8 uur per week, met 

behoud van ATV? 

 

   

 

2 4 dagen van 9 uur werken per week en een dag vrij , 

met inlevering van ATV? 

 

   

 

3 Een ‘tropenrooster’ met een 1 uur per dag eerder 

beginnen? 

 

   

 

4 Maanden waarin u meer werkt, en maanden waarin u 

minder werkt om dit te compenseren en eventueel meer 

dagen vrij te hebben? 

 

   

 

5 Andere mogelijkheden die u wel of niet wilt, zoals: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

   

 

 

Cijfer:  
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18) Welke ideeën heeft uzelf over of en hoe meer / minder werken of flexibelere werktijden op uw afdeling 

zouden kunnen? 

 

Ik denk aan: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

19) Zou u wel eens werkzaamheden van anderen willen doen, of voor anderen in willen vallen? 

1 ja 

2 nee 

 

 

20) De werkzaamheden waaraan ik dan concreet denk zijn:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21) Zou u daarvoor aanvullend nog iets moeten leren? 

1 Nee 

2 Ja, namelijk: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22) Welke suggesties heeft u voor de verbetering van de organisatie van uw werk, zodat dat wat 

soepeler loopt? 

 

Ik heb als suggesties:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Zorgtaken 

 

 

23) Heeft u zorgtaken? 

1 nee, die heb ik niet 

2 ja, voor mijn kinderen (voor naar school, sport, vereniging brengen, ziek zijn e.d.) 

3 ja, voor zieke, zorgbehoevende ouders, familie, vrienden 

4 ja, voor mijn eigen opleiding 

5 ja, voor hobby, vrijwilligerswerk 

6 ja, voor andere dingen, namelijk: …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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24) Hoeveel uur per week besteed u ongeveer aan deze zorg: 

 

 aantal uren 

1 Voor uw kinderen  

2 Voor uw ouders, familie, vrienden  

3 Voor uw opleiding  

4 Voor uw hobby, vrijwilligerswerk  

 

 

25) Zou u meer zorgtaken op u willen nemen? 

1 nee 

2 ja, voor mijn kinderen 

3 ja, voor ouders, familie, vrienden 

4 ja, voor uzelf 

 

 

26) Wat houdt u tegen om het anders te organiseren? 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

27) Kent u de verschillende vormen van zorgverlof? 

1 Ja 

2 Nee 

 

28) Heeft u daar wel eens gebruik van gemaakt? 

1 Nee  

2 Ja, van: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

29) Als u een cijfer moet geven, hoe tevreden bent u over uw huidige combinatie  

van arbeid en zorg? 

Cijfer tussen 1 en 10: 1 is slecht, 10 is goed  

 

 

Toelichting cijfer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

30) Als u, alles overziend, uw werktijden helemaal zelf zou kunnen bepalen, hoe zouden deze er dan 

uitzien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul in  Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

Begintijdstip  
       

Eindtijdstip 
       

Cijfer:  



Leidraad Arbeidstijdenmanagement en Prestatieverbetering 

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie 

45 

31) Mogen wij u persoonlijk benaderen als we een toelichting willen vragen? 

1 Ja 

2 Nee 

 

32) Vindt u het goed als wij inzage krijgen in uw personeelsdossier om eventuele feitelijke gegevens te 

verzamelen? Wij gaan hier uiteraard strikt vertrouwelijk mee om, net zoals met de vragenlijst. 

1 Ja 

2 Nee 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen! 
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Bijlage 2: vragenlijst management 

Deze bijlage bevat een voorbeeld van een vragenlijst voor het management, om beelden en ideeën die 

bij verschillende managers over arbeidstijdenmanagement leven boven tafel te krijgen. Ook wordt  hen 

gevraagd naar het perspectief van verschillende typen werktijdregelingen voor het bedrijf.  

 

Doel vragenlijst  

De vragenlijst is bedoeld om de bij het management levende behoeften, knelpunten en ideeën voor de 

verbetering van de werktijden te inventariseren. Ook brengt zij de visie van het management op 

arbeidstijdenmanagement in kaart. 

 

Definitie 

Onder arbeidstijdenmanagement verstaan we: het planmatig invoeren en onderhouden van 

werktijdregelingen met een optimale afstemming van personele inzet op bezettingseisen, en een 

evenwichtige balans tussen werkgevers- en werknemersbelangen. 

 

De vragenlijst 

De vragenlijst is gebaseerd op praktijkvoorbeelden uit onderzoek bij en vragenlijsten van onder meer: 

Busbedrijf Arriva, Dupont de Nemours (chemiebedrijf), PTT Post, Ziekenhuis Overvecht, ORTEC 

Consultants (IT), Sociale Verzekeringsbank, Keg Bouwbedrijf, Bouwbedrijf Moes, Totalraffinaderij 

Nederland NV (Total Fina Elf), W. Mastenbroek, IBM Nederland, Dagbladunie, Containeroverslagbedrijf 

ECT. Daarnaast hebben we informatie gehaald uit de Arbeidstijdenwet en de CAO. 

 

Vertrouwelijkheid 

De ingevulde vragenlijsten zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden anoniem in 

totalen verwerkt.  

 

U kunt de vragenlijst schriftelijk invullen, in een enveloppe stoppen en inleveren bij Johan de Kort.  

 

Graag voor … inleveren. 

 

 

 

Invuldatum:  ………………………………… 

 

Naam:   ………………………………… 

 

Functie:   ………………………………… 
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In de praktijkvoorbeelden worden o.m. de volgende visies bij arbeidstijdenmanagement genoemd. Kunt 

U aankruisen in hoeverre u het hiermee eens bent? 

 

1) Het traditionele kostwinnerpatroon is aan het uitsterven. Mannen en vrouwen hebben in toenemende 

mate behoefte aan op maat gesneden werktijden, die zijn afgestemd op levensfase en gezinssituatie.  

Bedrijven kunnen zich niet isoleren van deze tendens. 

 

1 volledig eens 2 eens 3 neutraal 4 oneens 5 volledig oneens 

     
               

 

 

2) Een flexibele bedrijfsvoering vraagt een flexibele inzet van werknemers. De bereidheid van 

werknemers om op extra of ongebruikelijke uren te werken, wordt groter naarmate een bedrijf meer 

oog heeft voor hun individuele wensen. 

 

1 volledig eens 2 eens 3 neutraal 4 oneens 5 volledig oneens 

     
               

 

3) Arbeidstijdenmanagement met op maat gesneden werktijdregelingen levert een substantiële bijdrage 

aan tevreden en gemotiveerd personeel. 

 

1 volledig eens 2 eens 3 neutraal 4 oneens 5 volledig oneens 

     
               

 

4) Geslaagd arbeidstijdenmanagement is een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het 

is een kwestie van geven en nemen: van beiden is een flexibele inzet nodig. 

 

1 volledig eens 2 eens 3 neutraal 4 oneens 5 volledig oneens 

     
               

 

5) Betrokkenheid en zelfsturing van werknemers kan gestimuleerd worden, door hen zoveel mogelijk 

hun eigen werktijden in een (vooropgezet) dienstenrooster met elkaar te laten bepalen. 

 

1 volledig eens 2 eens 3 neutraal 4 oneens 5 volledig oneens 
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Gemiddeld genomen worden de volgende voordelen van arbeidstijdenmanagement genoemd. Kunt u 

aangeven of het invoeren van arbeidstijdenmanagement bij uw bedrijf ook dit voordeel oplevert?  

 

 

 + +- -  

6) Het bedrijf wordt flexibeler      

7) De productiviteit neemt toe     

8) Minder ziekteverzuim     

9) Betere arbeidsmotivatie     

10) Minder personeelsverloop     

11) Beter beheersbare werkdruk     

 

 

Het onderzoeksbureau ATOS, tegenwoordig DEHORA, heeft de invoering van arbeidstijdenmanagement 

in de praktijk onderzocht en heeft drie belangrijke belemmeringen geconstateerd. Kunt u aangeven of ze 

in uw bedrijf spelen? 

 

Genoemde belemmeringen 

 

Speelt bij u een rol  

 

 

 
  ja   nee  soms 

12) Voor veel werkgevers is het privé-leven van de 

werknemer ook voornamelijk diens zorg. Zo krijgt op 

korte termijn de arbeidsproductiviteit voorrang, een 

lange - termijnbenadering ontbreekt. 

13)  

 

 

13) De organisatiecultuur is een belangrijke, remmende 

factor in het tot stand komen van werktijden die zijn 

afgestemd op zorgtaken. De volgende opvattingen 

spelen hierbij o.m. een rol: 

  

 

 

 
  ja  nee  soms a. Je hoort er niet bij als je geen voltijder bent 

 

 

 
  ja  nee  soms b. Arbeidsethos is de heersende norm: structureel (meer 

dan) 40 uur werken is heel normaal 

 

 

 
  ja  nee  soms 

c. Goed presteren wordt eerder afgemeten aan 

aanwezigheid/beschikbaarheid op de werkvloer dan 

aan concreet gemeten (financiële) output. 

 

 

 
  ja  nee  soms d. Aandacht voor werknemersbehoeften om arbeid en 

zorg te combineren is niet nodig wanneer er 

hoofdzakelijk mannen werken. 

 

 

 
  ja  nee  soms 

e. Gebrek aan ervaring en kennis om verschillende 

werktijdregelingen en roosterregelingen te ontwerpen 

en in te voeren. 
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14) Wat zijn uw ervaringen met vormen van deeltijdwerk, flexibele werktijden, zorgverlof e.d. in relatie 

tot het maken van weekroosters (de planning) 

1 Ik heb daar geen ervaring mee 

2 Ik heb daar goede ervaringen mee 

3 Ik heb daar minder goede ervaringen mee 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15) Welke verzoeken van medewerkers zijn moeilijker te honoreren?  

Dat zijn verzoeken die: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16) Wat maakt het moeilijk om deze verzoeken te honoreren? 

Dit is moeilijk omdat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17) Bepaalde verlofregelingen zijn wettelijk vastgelegd. Bijvoorbeeld ouderschapsverlof of 

calamiteitenverlof. Wat zijn uw ervaringen met deze regelingen? 

Mijn ervaringen daarmee zijn: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18) Welke knelpunten / verbeterpunten ziet u in de huidige werktijden en werktijdroosters? 

Knelpunten / verbeterpunten zijn: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kunt u per onderstaand praktijkvoorbeeld aangeven, of dit (extra) perspectief biedt voor uw 

medewerkers? 

 

19) Deeltijdwerk in roosters met diensten van bijvoorbeeld 4 of 6 uur per dag 

1 Goed perspectief 

2 Geen perspectief 

3 Perspectief onder randvoorwaarden 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

20) Deeltijdwerk met 2 of meer personen die 1 of meer werkplekken delen 

1 Goed perspectief 

2 Geen perspectief 

3 Perspectief onder randvoorwaarden 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21) Deeltijdwerk voor bepaalde dagen per week 

1 Goed perspectief 

2 Geen perspectief 

3 Perspectief onder randvoorwaarden 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22) Deeltijdwerk voor alleen de ochtenden of alleen de middagen 

1 Goed perspectief 

2 Geen perspectief 

3 Perspectief onder randvoorwaarden 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23) Tijdspaarsysteem voor verlof met gesloten beurs (overwerkuren opsparen om op wisselende tijden 

vrij te kunnen nemen  

1 Goed perspectief 

2 Geen perspectief 

3 Perspectief onder randvoorwaarden 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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24) Tijdspaarsysteem voor verlof met inleveren van loon 

1 Goed perspectief 

2 Geen perspectief 

3 Perspectief onder randvoorwaarden 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

25) Deeltijdwerk door variabele begin- en eindtijden op een dag 

1 Goed perspectief 

2 Geen perspectief 

3 Perspectief onder randvoorwaarden 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

26) Deeltijdwerkvarianten met afgesproken wisselende inzet op ongebruikelijke diensten 

1 Goed perspectief 

2 Geen perspectief 

3 Perspectief onder randvoorwaarden 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

27) Deeltijdwerk (flexibel) tot stand laten komen door teams van werknemers zelf het vooropgezette 

rooster per kwartaal (of anders) in te laten vullen 

1 Goed perspectief 

2 Geen perspectief 

3 Perspectief onder randvoorwaarden 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

28) Welke ideeën of voorbeelden, die perspectief kunnen bieden, heeft u zelf? 

Dit zijn: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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29) Welke oplossingen of knelpunten ziet u, waar in het arbeidstijdenmanagement rekening mee moet 

worden gehouden? 

Dit zijn: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Einde van de vragenlijst. Bedankt voor het invullen! 
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Bijlage 3: Achtergrondinformatie zelfroosteren en zelfsturende groep 

 

Deze bijlage gaat in op de te volgen stappen in zelfroosteren en de ontwikkeling van zelfsturende 

groepen. De informatie over zelfsturende groepen is vooral gebaseerd op informatie daarover op de 

arbosite van FNV Bondgenoten. 

 

 

1.  Zelfroosteren 

Zelfroosteren is een methode waarbij groepen medewerkers zelf op bepaalde diensten kunnen intekenen. 

In de Thuiszorg is dit bijvoorbeeld al heel gebruikelijk. Op basis van de bezettingseisen wordt een 

algemeen rooster opgesteld door het management. Medewerkers tekenen in. Eén medewerker is 

vervolgens verantwoordelijk om het ingevulde rooster te beoordelen op compleetheid en toepasbaarheid, 

overlegt eventueel en stelt het definitieve rooster op.  

 

Er bestaan softwarepakketten voor zelfroosteren. Voor startende en kleinere bedrijven is het echter ook 

uitstekend in Excell te doen. En vooraf ‘droogoefenen’ in Excell kan zeker geen kwaad.  

 

 

2. Zelfsturende teams 

Het concept van zelfsturende teams kent zijn wortels in de organisatiebenadering die bekend staat als 

'sociotechniek'. Deze benadering heeft duidelijke opvattingen over de gewenste organisatiestructuur voor 

teamwerk.  

 

a. De productie (of dienstverlening) moet zoveel mogelijk worden georganiseerd in parallelle 

productstromen, die (relatief) onafhankelijk van elkaar verlopen. Het kan gaan om verschillende 

processen voor verschillende typen auto's. Of om verschillende processen voor verschillende soorten 

verzekeringen. Binnen zo’n proces kunnen weer één of meer afgebakende segmenten worden 

onderscheiden, die elk relatief onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Ofwel met een eigen 

productcomponent of deelproduct, ofwel met enkele opvolgende en samenhangende bewerkingen – 

processtappen. Aan zo’n relatief onafhankelijk functionerend segment kan een zelfsturend team 

worden 'gekoppeld'.  

 

b. De directe aansturing en beheersing van het primaire proces wordt zo laag mogelijk in de organisatie 

gelegd. Namelijk bij de productie zelf. Zonder dat leidinggevenden of specialistische stafdiensten 

(zoals een Technische Dienst) zich hier mee hoeven te bemoeien. Het team verricht niet alleen 

uitvoerende bewerkingen, maar ook zoveel mogelijk regelende taken binnen het aan haar 

toegewezen ‘processegment’. Zoals voorbereidende taken (planning e.d.), ondersteunende taken 

(transport, voorraadbeheer, kwaliteitsbewaking, …),  en coördinerende taken (onderlinge 

afstemming / aansturing). Leidinggevenden en stafdiensten kunnen zich dan meer bezighouden met 

de langere termijn (beleid, ontwikkelen, investeren), met randvoorwaarden en faciliteiten zoals 

apparatuur, personele capaciteit en informatie, met troubleshooting, e.d. 

 

c. Brede inzetbare teamleden op zoveel mogelijk uitvoerende en regelende taken van het team. 

 

De omvang van zelfsturende teams loopt in de praktijk uiteen van 4 tot 30 medewerkers. Als ‘ideale’ 

groepsomvang wordt over het algemeen een groep van 8 tot 12 werknemers beschouwd. De minimale 

omvang hangt samen met een zekere benodigde ‘robuustheid’ om calamiteiten als ziekte, afwezigheid of 

storingen in het proces op te kunnen vangen. De maximale omvang hangt samen met de mate van 

overzichtelijkheid en complexiteit van het te besturen proces. 
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Fasen in de ontwikkeling van zelfsturende teams (kunnen) zijn: 

 

1. ‘Bundelen’ van werknemers in onderscheiden productiesegmenten 

Bijvoorbeeld: 

Groep 1: lijnen 9,  14, 15 

Groep 2: lijnen 10, 30, 42 en 74  (na opwaardering lijn 42) 

Groep 3: lijnen 11, 12, 13  (eventueel 1 lijn minder) 

 

2. Toewijzen van taken en daarop richten van competentie - ontwikkeling  

Mogelijkheden: functiereeks, flexmatrix, sterrollen 

 

Voorbeeld flexmatrix   

 Uitvoerende taken Regelende taken * 

 1 2 3 4 5 I II III IV 

Medew. A x             o O 

Medew. B   x     N N x x   

Medew. C   x o     x     x 

Medew. D       o x     x   

Medew. E x   x       x N x 

Medew. F   N     x o       

Medew. G N   x     x     N 

gewenste aantal medewerkers die 

dit per … kunnen  
3 2 4 3 2 3 2 5 4 

NB. Eén van de regelende taken kan zijn het opstellen van het dienstrooster voor het 

team 

Verklaring tekens: 

X = reeds vakbekwaam 

O = opleiding nodig of gewenst 

N = opleiding gepland of lopend 

3. Invoeren resultaatverantwoordelijkheid en teamvorming 

Het management maakt met de groep afspraken over de te bereiken doelen of resultaten (‘kpi’s of 

targets’). Aan de realisatie daarvan wordt een (variabele) teambonus gekoppeld. Er wordt een aantal 

beoordelingscriteria afgesproken waarop het team in haar functioneren voldoende invloed heeft en 

tijdig op bij kan sturen. 

 

4. Inzet op teamverbetering, op ‘open teams’.  

Het gaat niet meer alleen om de prestaties van het team, maar ook om of het team in staat is 

zichzelf te verbeteren. De beoordeling op ‘teamverbetering’ krijgt een aparte vorm van teambeloning 

en krijgt een apart beoordelingssysteem. 

  

 


