
Inleiding

De planning volkrijgen en tegelijkertijd alle medewerkers tevreden houden: het is de grootste uitdaging 

van elke personeelsplanner. Maar wat als het personeel haar eigen planning kan maken? Zodat 

medewerkers meer betrokken raken bij uw bedrijf en daardoor ook nog eens de verzuim- en verloopcijfers 

dalen? 

Personeelsplanning staat dagelijks op uw agenda. Simpel gezegd komt het neer op het vinden van de 

juiste balans tussen de personeelsbehoefte en personeelsbeschikbaarheid. Maar personeelsplanning is 

meer dan het samenbrengen van vraag en aanbod. Technologische en digitale ontwikkelingen 

veranderen de manier waarop we werken én de manier waarop we plannen. Plannen is een ingewikkelde 

taak geworden en de planner klaart de klus niet meer in zijn eentje. Daarom biedt zelfroosteren de 

oplossing: laat medewerkers zelf hun werktijden inplannen.

In dit whitepaper leest u alles over zelfroosteren. Naast de grootste voordelen van zelfroosteren voor 

bedrijven, leest u ook alles over de trends en de geschiedenis van het plannen. En met het handige 

vijfstappenplan kunt u zelfroosteren binnen uw eigen organisatie slim inzetten.  

Succesvol zelfroosteren
Stappenplan voor zelfroosteren: zo vervult u 80% van de planning



Een slimme planning 
levert u veel op 

Planning wordt door organisaties vaak gezien 

als het roosteren van personeel: medewerkers 

inplannen om alle diensten te coveren, zonder 

rekening te houden met alle processen. Maar 

planning is veel meer dan roosteren: een 

goede planning brengt vraag en aanbod 

samen, zodat uw organisatiedoelstellingen 

worden gerealiseerd binnen de gestelde 

randvoorwaarden. Met plannen maakt u het 

verschil en dus kan een slimme planning u 

veel voordelen opleveren. Niet alleen doet u 

met dezelfde mensen en middelen méér, door 

kostenbesparing en kwaliteitsverbetering kunt 

u beter aan de wensen van uw klanten voldoen. 

Daarnaast ervaren uw medewerkers ook de 

pluspunten: zij werken flexibeler en hun talenten 

worden slim ingezet. Klinkt goed, toch? 

De wereld verandert, 

de historie van planning

In de jaren zestig en zeventig waren de meeste 

bedrijven bureaucratische organisaties met 

simpele taakstructuren. De markten waren 

relatief stabiel met een duidelijke economische 

structuur en afgebakende sectoren. Tussen 

werkgever en werknemer bestond een duidelijke 

gezagsverhouding. Men werkte op vaste 

werktijden, op een vaste plek, met een vast 

inkomen. Er was weinig tot geen behoefte aan 

planning en plansystemen. 

Maar tijden veranderden. Na de jaren ’80 

groeide de economie sterk en was kwalitatief 

goed personeel lastig te vinden. 

De individualisering en de toenemende 

diversiteit op de werkvloer leidde tot meer 

variaties in arbeidsverhoudingen. Werknemers 

waren beter opgeleid en ook het percentage 

zelfstandigen steeg. De discussie werk-privé 

balans kwam op en de vrouwenparticipatie 

moest omhoog. Deeltijdbanen werden sterk 

gepromoot. De behoefte aan een goede 

planning en een goed systeem nam toe. Dit 

zorgde voor de opkomst van plansystemen en 

nieuwe roostervormen zoals zelfroosteren en 

‘het Nieuwe Werken’. 

Het nieuwe plannen 

Het vakgebied ‘planning’ ontwikkelt zich 

continu. Vandaag de dag speelt slimme data 

een grote rol. De combinatie van modern 

ondernemerschap en informatietechnologie 

geeft u belangrijke inzichten in planning. Welke 

medewerker functioneert het beste op welke 

afdeling? En wat is de invloed van het weer op 

de productie? Deze informatie is bepalend voor 

de planning. 

Daarbij is -met behulp van moderne en realtime 

communicatiemiddelen- de planning direct voor 

iedereen zichtbaar en op het laatste moment 

aan te passen.

Dit maakt werken veel efficiënter én makkelijker.

Zo kunt u met een optimale planning beter 

inspelen op de klantvraag. Stelt u zich eens 

voor: uw medewerkers maken zelf hun eigen 

planning, binnen de gestelde randvoorwaarden. 

Uw planner kan hierdoor meer aandacht 

besteden aan het verbeteren van de planning. 



De voordelen van 
zelfroosteren 

“Met zelfroosteren hebben medewerkers regie 

over wanneer ze willen én kunnen werken.”

Zelfroosteren is ontstaan in Zweden en werd als 

eerste ingevoerd in de zorg

(Tijdschrift voor HRM, 1, 2011). Andris 

Kreicbergs, hoogleraar orthopedie aan het 

Karolinkska Ziekenhuis in Stockholm, had con-

stant moeite met het rondkrijgen van de plan-

ning. Hij besloot de verpleegkundigen eigen 

verantwoordelijkheid te geven over de bezett-

ing, in ruil voor het zelf bepalen van de werk-

tijden. Het resultaat? De planningsproblemen 

werden bijna volledig opgelost. Het begin van 

zelfroosteren.

Het begrip zelfroosteren 

Zelfroosteren is een manier van plannen 

waarbij medewerkers zelf verantwoordelijk 

zijn voor hun eigen planning, binnen de regels 

van uw organisatie. De basis voor deze regels 

zijn bijvoorbeeld de kwalificaties van de 

medewerkers, de cao en de arbeidstijdenwet, 

maar ook bedrijfsgerelateerde KPI-afspraken 

worden hierin meegenomen. 

Medewerkers dragen met deze manier van 

plannen zelf de verantwoordelijkheid voor de 

bezetting, maar krijgen ook meer grip op hun 

eigen werktijden.

Wat levert het op?
Is zelfroosteren iets voor uw bedrijf? We 

hebben de vijf grootste voordelen voor u op een rij 

gezet. 

       Een kwalitatief betere planning

Het systeem berekent zelf, op basis van de 

ingegeven business rules (bijvoorbeeld prestatie 

indicatoren), welke medewerkers het beste bij 

welke dienst passen en stelt deze diensten 

beschikbaar aan de medewerker. De planning 

richt zich op kwalificaties en competenties, en 

laat emotie achterwege. Hiermee verbetert u niet 

alleen de kwaliteit van de planning, maar vult u 

deze ook sneller. Dit betekent dat de kwaliteit van 

uw producten verbetert en/of de levertijd wordt 

verkort.

       Procesoptimalisatie en kostenreductie

Bij zelfroosteren verandert de rol van een  

planner. In plaats van een uitvoerende functie, 

krijgt hij een adviserende rol. Hierdoor kan hij zijn 

planningsproces efficiënter inrichten en houdt hij 

meer tijd over voor analyses en voorspellingen. 

Kortom: de planner kijkt niet meer naar de dag 

van vandaag, maar naar de lange termijn. Dit 

inzicht zorgt ervoor dat de planning steeds beter 

aansluit op het proces.

 

       Betere werk- en privébalans 

Medewerkers plannen zich in op de diensten 

die het beste bij hen passen, afhankelijk van de 

levensfase waarin ze zitten. Zo wil een 20-jarige 

misschien graag de nachtdiensten draaien, maar 

wel op dinsdagavond voetballen. Een  35-jarige 

met kleine kinderen wil misschien tussen de 

middag een boterham met ze eten, en kiest dus 

voor diensten die daarop aansluiten. Medewerkers 

ervaren hierdoor een betere werk-privé balans, 

waardoor het verzuim en verloop dalen.



     Medewerkerstevredenheid stijgt

Met zelfroosteren hebben medewerkers zelf 

de touwtjes in handen. Medewerkers kiezen 

zelf hun diensten, waardoor ze deze beter 

laten aansluiten op andere dagelijkse taken. 

Het personeel ervaart dus meer vrije tijd, 

ondanks dat ze hetzelfde aantal uren werken. 

Dat zorgt voor meer tevredenheid. Bovendien 

kan men met zelfroosteren de spits vermijden 

of voorkomen dat de kinderen naar de opvang 

moeten, doordat men (gedeeltelijk) zelf de 

werktijden bepaalt. Dit zorgt er ook voor dat 

uw personeel een betere binding met de 

organisatie krijgt. 

      Aantrekkelijke werkgever

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. 

En daarom is het werven van talentvolle 

medewerkers ineens niet zo simpel meer. 

Misschien heeft u dat zelf ook wel al gemerkt. 

Als werkgever wilt u dan onderscheidend en 

zichtbaar zijn. Zelfroosteren kan helpen om 

uw reputatie als werkgever te verbeteren en 

hiermee goede medewerkers aan te trekken 

en te behouden: “Bij ons bepaal je je eigen 

werktijden.”

CASE: de resultaten van Bidfood 
(voorheen Deli XL)

Bidfood is een online marktplaats voor 

foodprofessionals die dagelijks voor het 

Landelijk Verscentrum (LVC) met bijna 100 

flexkrachten 250 diensten per week draait. Het 

bedrijf koos ervoor zelfroosteren in te zetten 

met behulp van Your Own Planning! (YOP!) van 

Timing, met als doel de tevredenheid van de 

medewerkers te verhogen. De organisatie heeft 

een wisselende planning die afhankelijk is van 

bestel- en levermomenten van haar klanten. 

Starten met zelfroosteren 

Stap één in het opzetten van zelfroosteren is het 

inventariseren van de KPI’s en vaststellen van de 

planningscriteria met betrekking tot diensten, 

kwalificaties, budgettarief en kwaliteit. 

De resultaten:

  YOP! levert een tijdsbesparing op van   
 28% op het gebied van planning.

  YOP! levert een tevreden flexkracht 
 op voor de klant en dat creëert 
 meer binding. 

  Er is minder verloop en dat bespaart   
 inwerkkosten. 

  De planning is sneller vervuld.

 De overige tijd van de planner wordt 
 ingezet voor andere zaken als een 
 verdiepingsslag maken in klantrelatie 
 en coaching van flexkrachten. 

Gert van den Brink, teamleider van Bidfood LVC: 

“Ik vind het geluk van de medewerkers 

belangrijk. Dat de medewerkers eigen regie 

hebben over hun werk-privé planning en 

daardoor tevredener zijn over hun werk, daar 

word ik blij van.” De resultaatvereisten zijn 

behaald, waardoor de inzet van YOP! succesvol 

is gebleken. Bidfood gaat door met het 

zelfroosteren met YOP!.”



Maatschappelijke 
trends en 
zelfroosteren 

De markt verandert continu. Zelfroosteren speelt 

in op deze ontwikkelingen in de markt. De 

belangrijkste maatschappelijke trends hebben 

wij hieronder voor u op een rij gezet. 

Trend 1: Generaties & vergrijzing

“Jongste generatie op de werkvloer wil 

zelfregie.”

Generatie Y en Z 
De jongste generatie op de werkvloer, ook wel 

generatie Y en Z genoemd, hecht een grote 

waarde aan zelfregie als het gaat om werken 

en leven. Deze medewerkers houden niet van 

strikte schema’s, volgen hun intuïtie en vinden 

hun mentale flow belangrijk. Ze houden van 

multitasken. Ze vinden het switchen van de ene 

activiteit naar de andere stimulerend en zijn dan 

ook productiever. Hierdoor wil deze generatie 

dan ook graag zelf bepalen wanneer ze werkt. 

De babyboomers 
Steeds meer ouderen werken langer door. 

Zelfroosteren kan ervoor zorgen dat deze 

generatie duurzaam ingezet wordt. Onderzoek 

toont aan dat medewerkers die zelf over 

werktijden/diensten kunnen beslissen, 

gemotiveerder naar hun werk gaan, minder ziek 

zijn en dus productiever. 

Trend 2: Digitalisering & 24/7-economie 

“24/7 inzicht op elk device.”

De wereld verandert en werk verandert mee. 

Drones gaan uw pakketjes bezorgen en 

vergaderingen vinden via Skype en FaceTime 

plaats met deelnemers uit verschillende 

tijdzones. De werkplek wordt steeds virtueler. 

Medewerkers zijn niet meer gebonden aan 

hun werkplek en dat maakt de interne en 

externe flexibiliteit steeds belangrijker. In deze 

werkomgeving verdwijnt de scheiding tussen 

werk, privé, vrienden en familie snel. 

Online boekingssystemen zijn al jaren niet 

meer weg te denken. Op elk moment van de 

dag kunt u een vliegtuigstoel reserveren en uw 

aanmelding voor de fitnessles aanpassen. U 

heeft altijd en overal inzicht in uw boeking, die 

u kunt aanpassen als het nodig is. Zelfroosteren 

komt eigenlijk op hetzelfde neer: direct ‘boeken’ 

wanneer het de medewerker uitkomt.



Trend 3: Procesoptimalisatie 

“Just in time levering zorgt voor behoefte aan 

sneller inzicht in de planning.”

De klant wil zijn product ontvangen op een 

tijdstip en plek die hem het beste uitkomt. 

Daarom bieden logistieke bedrijven steeds 

vaker een ‘same day delivery service’, worden 

winkels achter de schermen omgetoverd tot 

distributiecentra en bouwen webshops hun 

online succes uit naar fysieke winkels. De druk 

op just in time leveringen wordt dus steeds 

groter. 

Om dit te realiseren is procesoptimalisatie en 

efficiëntieverbetering noodzakelijk. Waar een 

planner (deels) vervangen kan worden door 

automatisering, is een besparing en snellere 

dienstverlening mogelijk. 

Trend 4: 

Flexibilisering & minder routinewerk

“Micro-jobbing past in de huidige trend van 

flexibilisering van arbeid.”

Processen worden steeds vaker 

geautomatiseerd. Toch zijn er nog genoeg taken 

die mensen beter en effectiever kunnen doen 

dan computers of robots. Denk bijvoorbeeld aan 

het geven van een mening (Wat vindt doelgroep 

X van de smaak van het product?), categoriseren 

van producten (is het artikel grijs of groen?) of 

het verzamelen van creatieve ideeën. Het zijn 

taken die nog lastig geautomatiseerd kunnen 

worden. 

Deze kleine, losse taken kosten bedrijven 

extra tijd en geld als ze daarvoor een nieuwe 

medewerker moeten aannemen. De trend 

micro-jobbing speelt hierop in. Micro-jobbing 

is een snelgroeiende nieuwe vorm van (online) 

werken, dat op elk tijdstip, voor elke duur, op 

elke plaats met een internetverbinding door 

iedereen kan worden uitgevoerd. Micro-jobbing 

is een vorm van flexibele arbeid. Het werk is dus 

niet meer plaats- of tijdgebonden, waardoor 

plannen en organiseren nog belangrijker wordt. 

Persoonsgericht én slimmer plannen gaan 

daarom een nog belangrijkere rol spelen. 

ask-task.nl

Begin 2017 introduceerde Timing 

ask-task.nl: het eerste micro-jobbing platform 

voor bedrijven in Nederland. Een digitale vorm 

van ‘een heitje voor een karweitje’, waar bedrijven 

gemakkelijk online werkzaamheden kunnen 

aanbieden aan iedereen die dit tegen een kleine 

vergoeding wil uitvoeren.

Direct een opdracht uploaden? Ga naar ask-task.nl. 



Zelfroosteren in de 
praktijk

Hoe past u het zelfroosteren op een slimme 

manier in de praktijk toe? Het vijfstappenplan 

helpt u om deze nieuwe manier van werken 

binnen uw bedrijf te implementeren. 

Een planprogramma als Planbition biedt u 

daarbij de juiste ondersteuning. 

Laat zelfroosteren succesvol zijn 

Zelfroosteren wordt vooral in de zorg toegepast. 

Deze branche is ontzettend dynamisch als het 

gaat om personeelsplanning. De zorgvraag van 

de cliënt is het uitgangspunt en dus ook de 

tijdstippen waarop die zorg nodig is. Dat 

zelfroosteren perfect aansluit op de behoeften 

van de organisaties en medewerkers, is dus niet 

zo gek. Maar het zelf inroosteren van diensten is 

geschikt voor elke branche, hoewel dit in andere 

branches lastig van de grond komt. 

De oorzaak daarvan ligt niet aan het 

zelfroosteren, maar vaak bij de inrichting van het 

plannen en de cultuuromslag die daarbij komt 

kijken. Om zelfroosteren succesvol te maken, 

moeten de organisatie en de planner zaken uit 

handen durven te geven. Wees ervan overtuigd 

dat het systeem en de medewerker samen de 

beste planning kunnen realiseren. 

Het vijfstappenplan
Deze vijf stappen helpen u om zelfroosteren op 

een slimme manier in te zetten. 

          De technische planning vormt de  

 leidraad voor de personeelsplanning.  

 Deze informatie komt in het plansysteem 

 te staan.

 Op basis van de technische planning laat u 

 de medewerker plannen (en dus niet alleen  

 roosteren) in het plansysteem. Dat wil zeggen

 dat de medewerker de voor hem/haar meest 

geschikte diensten te zien krijgt op basis van 

kwalificaties en de afgesproken regels binnen 

het bedrijf, zoals bepaalde KPI’s. 

Durf de planning uit handen te geven! Dit

geldt voor de organisatie en de planner. 

spring niet in totdat de vrijgegeven 

werkplekken ingevuld zijn met behulp van 

zelfroosteren of totdat de deadline voor de 

planning verstreken is. 

Laat de medewerker de regie houden over

zijn/haar planning. Hij plant op tijd de 

diensten digitaal in via de app. We zien dat

medewerkers zonder smartphone ook een 

manier  vinden om op tijd hun planning in te 

vullen. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van de

smartphone van een zoon/dochter. 

Het is essentieel dat het medewerkersbestand 

optimaal matcht met de vraag. Zodat de 

planner, na het verstrijken van de deadline, zo

min mogelijk tijd besteedt aan het aanpassen

van de planning. 

Goed om te weten: verandermanagement is in het 

hele traject het belangrijkste aandachtspunt. Betrek 

vanaf het begin van de pilot verschillende collega’s 

van meerdere disciplines bij het project. Wees 

duidelijk over de doelstellingen van de organisatie en 

draag deze uit. Maak van deze collega’s ambassadeurs 

voor het verder implementeren van zelfroosteren. 
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De rol van de planner 
2.0 

Het hoofd van de planner zit vol met informatie. 

Informatie die tegenwoordig in plansystemen is 

geïntegreerd. Wel moet het systeem op de juiste 

manier ingericht en ingevuld worden. Een goede 

planner wordt dan ook zeker niet overbodig. Hij 

vult het systeem aan op taken die mensen beter 

en effectiever kunnen doen dan computers of 

robots. Een planner is een belangrijke schakel 

tussen de opdrachtgever(s) en de medewerkers. 

Hij bepaalt in grote lijnen de 

klanttevredenheid en kan buiten de parameters 

denken. Een computer of programma is daar 

(nu nog) te star voor. In zijn nieuwe rol wordt de 

fysieke planner dus slimmer ingezet! 

Innoveren met 
zelfroosteren

Bent u klaar om de volgende stap in het plannen 

te zetten? Bereidt u zich graag goed voor op de 

toekomst? Timing zorgt voor een slimme 

oplossing met het handige planprogramma 

Planbition. De leverancier van dit programma 

is een jonge innovatieve organisatie met een 

constante focus op huidige en toekomstige 

ontwikkelingen. Daardoor kunnen wij continu 

de nieuwste planmogelijkheden voor u inzetten. 

Planbition biedt u: 

Real time inzicht in de planning 

Managementinformatie op basis van KPI’s

Mogelijkheden voor het plannen van

vast personeel

Cross-planning

Een makkelijke app voor medewerkers 

Als ondernemer kunt u alle ontwikkelingen niet 

altijd bijhouden. Timing heeft veel expertise op 

het gebied van planning, we zijn er namelijk 

dagelijks mee bezig. Zo kunnen we door onze 

planningsystematiek toe te passen, voor een 

grote verandering zorgen. Zodat u sneller en 

makkelijker uw organisatiedoelstellingen bereikt.  

Planbition is een ideaal middel om uw planning 

uit handen te laten nemen, zodat u zich kunt 

focussen op uw core business. Wel zo handig! 

Waarom kiezen voor Planbition van 

Timing? 

Voor Timing betekent zelfroosteren een manier 

van plannen waarbij medewerkers 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen planning, 

maar wel binnen de regels die de organisatie 

vaststelt. De basis hiervoor zijn kwalificaties, de 

cao en de arbeidstijdenwet, maar ook andere 

business rules nemen we daarin mee. Met 

Planbition werken we zo samen aan een 

efficiënte planning. 

Maar Planbition doet meer. We zorgen ervoor 

dat ook het plannen zelf zo soepel 

mogelijk verloopt. De planning is digitaal 

zodat de medewerker via de Timing app de 

openstaande diensten waarvoor hij/zij geschikt 

is, inziet en zich hierop kan inplannen. 

Planners kunnen daarnaast gebruikmaken van 

een beloningssysteem om moeilijk vervulbare 

diensten snel ingevuld te krijgen. Met deze 

manier van zelfroosteren wordt minimaal 80% 

van de planning succesvol ingevuld, laten de 

cijfers van onze klanten zien. En de 

knelpunten in de planning? Dit lost de planner 

op! Een win-winsituatie voor uw organisatie én 

medewerkers. 



Hoe werkt Planbition? 

Timing start bij iedere klant met een 

werkplekanalyse. Zo krijgen we inzicht in de 

soort medewerker die nodig is per specifieke 

werkplek. De werkplekanalyse koppelt Timing 

aan uw organisatiedoelstellingen. De planning 

gaat uit van vier planpijlers die aan elke 

doelstelling van de klant op de werkvloer 

voldoen: budget, productiviteit, kwaliteit en 

duurzame inzetbaarheid. 

De meest efficiënte 

planning voor uw organisatie 

Met Planbition is het mogelijk om op 

verschillende manieren te plannen. Aan de hand 

van het instrument ‘Planning op maat’ bepalen 

we wat voor u de beste systematiek is. Zo maken 

we plannen zo smart mogelijk.

Plannen vast personeel

Door uw totale personeelsplanning bij Timing 

onder te brengen, kunt u zich richten op uw 

core business. Bovendien creëert Planbition 

een planning die optimaal is ingericht om uw 

organisatiedoelstellingen te bereiken. 

Cross-planning

Bij cross-planning creëert Planbition 

een optimale planning voor meerdere 

opdrachtgevers of meerdere onderdelen van 

een holding. Op die manier wordt één poule 

met flexkrachten bij meerdere klanten gepland. 

Een opdrachtgever heeft zo meer zekerheid 

aangezien de medewerker een volle werkweek 

kan werken bij meerdere bedrijven en de kans 

kleiner wordt dat hij weggaat. Bovendien speelt 

u zo in op seizoenpieken. 

Vernieuwen begint met doen 

Timing wil u triggeren om uw huidige manier 

van plannen onder de loep te nemen. Anders 

durven plannen, levert namelijk andere 

resultaten op. Niet alleen een kostenbesparing, 

maar ook efficiëntie en kwaliteitsverbetering. 

Een ideale manier om u klaar te maken voor de 

toekomst. 

Zelfroosteren is geschikt voor elke organisatie. 

Benieuwd hoe u zelfroosteren succesvol kunt 

inzetten? Wij denken graag met u mee!

 

Neem gerust contact op met Janet 

Remmerswaal, Manager Product 

Development. Via

janet.remmerswaal@timing.nl of 

bel naar 055-5805800.  


