
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfroosteren in bibliotheekorganisaties 
Onderzoek naar motieven en opbrengsten  

van zelfroosteren   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zelfroosteren in bibliotheekorganisaties 
Onderzoek naar motieven en opbrengsten  

van zelfroosteren 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.M. Stevenson 

mei 2019 

  



 

 

 

Inhoudsopgave 
 
 

Samenvatting ................................................................................................................... 1 

 

1 Inleiding ..................................................................................................................... 2 

1.1 Achtergrond ............................................................................................................................. 2 

1.2 Doelstelling analyse ................................................................................................................. 2 

1.3 Eerdere pilot en evaluatie ....................................................................................................... 3 

1.4 Methodologie .......................................................................................................................... 3 

1.5 Leeswijzer ................................................................................................................................ 4 

1.6 Ontwikkeling bibliotheeklocaties ............................................................................................ 4 

1.7 Begeleidingscommissie ........................................................................................................... 4 

 

2 Het gebruik van zelfroosteren .................................................................................... 5 

2.1 Inleiding ................................................................................................................................... 5 

2.2 Vormen van zelfroosteren ....................................................................................................... 5 

2.3 De reden om zelfroosteren in te voeren ................................................................................. 6 

2.3.1 Betrek medewerkers ....................................................................................................... 6 

2.3.2 Ruimte voor ontwikkeling ............................................................................................... 6 

2.4 Teamgevoel ............................................................................................................................. 7 

2.5 Tevredenheid ........................................................................................................................... 7 

2.6 Capaciteitsplanning ................................................................................................................. 8 

2.7 Inzetbaarheid........................................................................................................................... 8 

2.8 Ziekteverzuim .......................................................................................................................... 9 

2.9 Dagdelen vrijhouden ............................................................................................................. 10 

2.10 Onder-intekening .................................................................................................................. 10 

2.11 Roosterwensen ...................................................................................................................... 11 

2.12 Tijdsinvestering...................................................................................................................... 11 

2.13 Werk/privébalans .................................................................................................................. 12 

2.14 Werkdruk ............................................................................................................................... 13 

2.15 Inhuur van flexwerkers .......................................................................................................... 13 

2.16 Leiding geven ......................................................................................................................... 14 

2.17 Zelf werktijden indelen .......................................................................................................... 15 



 

 

 

3 Zelfroostersystemen ................................................................................................ 16 

3.1 Overwegingen ....................................................................................................................... 17 

 

4 Geen gebruik van zelfroosteren ................................................................................ 18 

4.1 Waarom is het nooit ingevoerd? ........................................................................................... 18 

4.2 Hoe roostert de bibliotheek dan? ......................................................................................... 19 

4.3 Welke aannames leven er over zelfroosteren? ..................................................................... 20 

 

Wat zijn de belangrijkste voordelen volgens bibliotheken zonder zelfroostersysteem? ............. 20 

Wat zijn de belangrijkste nadelen volgens bibliotheken zonder zelfroostersysteem? ................. 20 

 

5 Goede praktijkvoorbeelden ...................................................................................... 21 

5.1 Begin klein en maak het passend .......................................................................................... 21 

5.1.1 Voorbeeld-bibliotheek 1 ............................................................................................... 21 

 

5.2 Maak tijd vrij voor ontwikkeling ............................................................................................ 23 

5.2.1 Voorbeeld-bibliotheek 2 ............................................................................................... 23 

 

5.3 Zelforganiserende teams ....................................................................................................... 24 

5.3.1 Voorbeeld-bibliotheek 3 ............................................................................................... 24 

 

6 Conclusie ................................................................................................................. 26 

6.1 Aandachtspunten voor beleid ............................................................................................... 28 

 

  



 

1 

 

Samenvatting 
Een succesvol zelfroostersysteem is ingebed door middel van sociale normen en heldere afspraken 

over het gebruik van het roostersysteem, waarbij medewerkers niet alleen effectief kunnen 

roosteren maar ook het gevoel hebben dat de roosteruitkomsten eerlijk zijn. Dit vergt tijd en zal 

binnen elke bibliotheekorganisatie op een andere manier moeten worden gewaarborgd. 

Zelfroosteren gaat niet om het vergroten van de onderlinge inwisselbaarheid van medewerkers, 

maar juist om het slim plannen van alle beschikbare expertises en vaardigheden. 

 
Transparantie een belangrijke succesfactor: medewerkers willen graag dat het roosteren op een 

transparante wijze gebeurt. Dit betekent dat iedereen op een gelijke wijze wordt behandeld, terwijl 

er tegelijkertijd ook aandacht blijft bestaan voor individuele roosterwensen. Zelfroosteren betekent 

niet automatisch dat alle tijdvakken in het rooster elke keer weer opengesteld worden, er wordt 

door zelfroosterende bibliotheken altijd een vast terugkerend basisrooster gebruikt. Alleen een 

beperkt aantal tijdvakken staat niet vast, die kunnen door middel van zelfroosteren worden gekozen. 

Het kunnen plannen van vaste privé-activiteiten naast het werk is een belangrijke succesfactor van 

zelfroosteren. Dit vereist dat er ook binnen het zelfroostersysteem naast flexibiliteit ook ruimte is 

voor maatwerk en vaste afspraken. 

 

Systemen versterken vaak de bestaande dynamiek. Zo kan zelfroosteren een team hechter maken, 

meer verantwoordelijkheidsgevoel geven en de individuele wensen van de teamleden optimaal laten 

vervullen. Maar als er sprake is van een reorganisatie, medewerkers elkaar helemaal niet kennen en 

er ook onduidelijkheid bestaat over de afspraken, dan leidt zelfroosteren tot meer onzekerheid en 

wordt het teamgevoel juist aangetast. Het is ook van groot belang om medewerkers mee te nemen 

in de overwegingen en regelmogelijkheden bij de invoering van zelfroosteren. Succesvol gebruik van 

zelfroosteren is vaak gebaseerd op een langere inregelperiode, waarbij ruimte is voor het verbeteren 

en passend maken van het roostersysteem. 

 

Aandachtspunten voor beleid 

Uit de analyse in het rapport volgen een aantal aandachtspunten voor beleid. Deze hebben 

betrekking op de volgende onderwerpen en zijn in de conclusie nader uitgewerkt:  

 

 Start het zelfroosteren bij een klein team dat enthousiast is en voorkom kinderziektes 

 Het roostersysteem moet goed functioneren, zodat het duidelijk en overzichtelijk is 

 De organisatie dient voldoende rust en zekerheid te bieden (geen reorganisatie) 

 Behoudt bij de start van zelfroosteren het bestaande rooster grotendeels 

 Evalueer en maak het systeem passend voor de organisatie 

 Zie zelfroosteren niet als een besparing maar als een investering 

 Informeer nieuwe medewerkers over het systeem en de sociale normen 

 Besteed als leidinggevende eventueel vrijgespeelde tijd aan ontwikkeling 

 Richt het roostersysteem zo in, dat het rekening houdt met verschillende expertises 

 De medewerkers moeten invloed hebben op de verbetering van het roostersysteem 

 Houdt actief de vinger aan de pols ten aanzien van de werkbeleving en sociale druk 
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1 Inleiding  
 

1.1 Achtergrond 

 

De cao-partijen Openbare Bibliotheken en  Stichting Bibliotheek Werk willen  meer inzicht in de 

huidige stand van zelfroosteren in de branche en goede voorbeelden ophalen en delen ter inspiratie. 

De bibliothekenbranche is continu in verandering en bibliotheken willen de eigen organisatie zo 

inrichten dat medewerkers daar optimaal op kunnen inspringen. Een belangrijk doel van 

zelfroosteren is om medewerkers meer zeggenschap te geven over de eigen werktijden en het 

roosterproces efficiënter te maken. De cao-partijen willen nu laten inventariseren wat er op dit 

moment gebeurt in de branche op het gebied van zelfroosteren en goede voorbeelden op het gebied 

van zelfroosteren ophalen en delen in de branche. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van februari 

tot mei 2019. 

 

Box 1.1: Over Stichting BibliotheekWerk 
 

Stichting BibliotheekWerk (SBW) is het arbeidsmarktfonds van en voor medewerkers en werkgevers in de 

branche openbare bibliotheken. Het fonds werd opgericht in 2013 door de Vereniging van Openbare 

Bibliotheken (VOB), ABVAKABO FNV (nu FNV) en CNV Publieke Zaak (nu CNV Collectief). Stichting 

BibliotheekWerk streeft naar een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt. 
 

 

 

1.2 Doelstelling analyse 

 

Dit onderzoek wil in kaart brengen waarom bibliotheken op dit moment wel of niet gebruikmaken 

van zelfroosteren, welke systematiek met welke functionaliteiten er wordt gebruikt bij het 

zelfroosteren, welke ondersteuning daarbij nodig is en wat het werken met zelfroosteren de 

organisatie en de medewerkers oplevert. Het uiteindelijke doel is inzichtelijk te maken hoe 

zelfroosteren in de branche is vormgegeven en om goede voorbeelden te delen.  

 

De onderzoeksvragen zijn:  

• Waarom maken bibliotheken op dit moment wel of niet gebruik van zelfroosteren? 

• Hoe hebben bibliotheken zelfroosteren binnen hun organisatie vormgegeven?  

• Welke technische applicaties/systemen gebruiken de bibliotheken?  

• Welke ondersteuning/faciliteiten hebben bibliotheken daarbij nodig?  

• Wat werkt wel of niet op het gebied van zelfroosteren?  

• Wat levert het werken met zelfroosteren op, voor de organisatie en (onbetaalde) 

medewerkers? 

• Wat kunnen andere bibliotheken leren van de bibliotheken die gebruik maken van 

zelfroosteren? 

 
De doelgroep van deze analyse bestaat uit directeuren en medewerkers in de branche openbare 

bibliotheken die betrokken zijn bij het roosterproces binnen de eigen bibliotheek.  
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1.3 Eerdere pilot en evaluatie 
 

In 2011 is op verzoek van de sociale partners een pilotproject met zelfroosteren uitgevoerd bij vijf 

bibliotheken. De pilot is in 2012 geëvalueerd en beschreven in het rapport “Zelfroosteren in 

bibliotheekorganisaties. Prettiger en efficiënter werken”. Een belangrijke conclusie uit deze evaluatie 

is dat goede communicatie en aandacht voor gedragsverandering het meest cruciaal is voor een 

succesvolle implementatie van zelfroosteren. Het voorliggende onderzoek borduurt voort op de pilot 

en inventariseert wat de stand van zelfroosteren is zeven jaar nadat de pilot-bibliotheken zijn gestart 

met zelfroosteren.  

 

 

1.4 Methodologie 

 

Vragenlijst 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is eerst een anonieme digitale vragenlijst verstuurd aan 

de 149 openbare bibliotheken in Nederland. De vragenlijst is ingevuld door het bibliotheekpersoneel 

dat zich bezighoudt met de implementatie van zelfroostering en toeziet op de uitvoering ervan. In 

totaal is de vragenlijst 74 keer beantwoord, hiervan hebben in totaal 12 respondenten de vragenlijst 

niet volledig ingevuld. Van de respondenten heeft een deel aangegeven wel gebruik te maken van 

zelfroosteren en een deel niet (meer).  

  

Interviews 

Na het afnemen van de digitale vragenlijst onder de openbare bibliotheken zijn er acht telefonische 

interviews afgenomen, om goede praktijkvoorbeelden op het gebied van zelfroosteren op te halen 

en de antwoorden op de vragenlijst verder te verdiepen. Alle respondenten die in de vragenlijst 

hadden aangegeven dat zij benaderd mochten worden voor een aanvullend interview zijn benaderd; 

hiervan hebben 4 bibliotheken daadwerkelijk deelgenomen aan het verdiepende interview.  

 

Daarnaast zijn ook de 5 bibliotheken benaderd die in 2012 deelname aan de pilot zelfroosteren. 

Hiervan hebben 4 bibliotheken ingestemd met een interview over de huidige stand van zelfroosteren 

binnen de eigen bibliotheek. Omdat zij al zeven jaar ervaring hebben met zelfroosteren is nagevraagd 

wat wel en niet werkt op het gebied van zelfroosteren (de geleerde lessen) en wat het zelfroosteren 

op de langere termijn oplevert voor de organisatie en de medewerkers.  

 

Representativiteit 

Omdat de digitale vragenlijst en interviews anoniem zijn verwerkt, kunnen er geen harde uitspraken 

worden gedaan over de representativiteit of de spreiding van de onderzoeksresultaten. De response 

op de digitale vragenlijst is redelijk tot goed; in totaal heeft 50 procent van de 149 benaderde 

bibliotheken gereageerd. Van de pilot-bibliotheken heeft 80 procent ingestemd met een interview.  
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1.5 Leeswijzer 
In het hierop volgende hoofdstuk staan de resultaten uit de data-analyse en enquêtes centraal. Ieder 

hoofdstuk begint met een verkorte weergave van de belangrijkste resultaten.  

 

Aangezien het om relatief kleine aantallen gaat, hebben de verschillen in percentages maar een 

beperkte betekenis voor de sector als geheel. Daar waar percentages worden genoemd gaat het om 

het aandeel bibliotheken van het totaal aantal bibliotheken dat aan het onderzoek heeft 

deelgenomen. Daar waar absolute aantallen worden genoemd, gaat het om aantallen gegeven 

antwoorden. 

 

Het rapport wordt afgesloten met een conclusie, waar aandachtspunten voor beleid centraal staan. 

 

1.6 Ontwikkeling bibliotheeklocaties 
De bibliotheken-branche verandert in rap tempo, met gevolgen voor het aantal en type vestigingen. 

Het aantal zelfstandige bibliotheekorganisaties piekte in de jaren ’90 boven de 600, ongeveer 

evenveel als er gemeenten waren. Tijdens de Bibliotheekvernieuwingsoperatie tussen 2001 en 2008 

zijn grotere organisatorische eenheden samengesteld. Gemeentebibliotheken fuseerden tot 

Basisbibliotheken die in meerdere gemeenten bibliotheekdiensten verleenden. Nederland heeft nu 

149 bibliotheekorganisaties met in totaal 1.383 bemande of onbemande locaties:  

 

Tabel 1: Type locaties 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hoofdvestiging of nevenvestiging 843 810 802 770 767 776 

Servicepunt 220 225 209 232 194 175 

Bibliotheekbushalte 499 262 212 141 187 203 

Afhaalpunt 0 14 31 56 63 114 

Miniservicepunt 106 87 59 56 56 54 

Zelfbedieningsbibliotheek 6 4 4 11 19 61 

Totaal 1.674 1.402 1.317 1.266 1.286 1.383 
 

Bron: KB, 2019 (link) 
 

1.7 Begeleidingscommissie 
Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie uit de branche: Astrid Vrolijk-De Mooij 

(VOB) en Frans de Haan (FNV).  

  

https://www.bibliotheekinzicht.nl/kern-en-basisgegevens/de-bibliotheekorganisatie/aantal-bibliotheeklocaties
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2 Het gebruik van zelfroosteren 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de verschillende vormen van zelfroosteren. Vervolgens 

worden de uitkomsten van de digitale vragenlijst getoond per thema aan de hand van een grafiek. 

Deze uitkomsten worden toegelicht en verder verdiept op basis van de interviewteksten.  

 

 

2.2 Vormen van zelfroosteren 
In de vragenlijst zijn 5 vormen van zelfroosteren gedefinieerd, waarvan Zelfroosteren de meest vrije 

variant is met de meeste zeggenschap voor medewerkers, een Repeterend rooster is de minst vrije 

vorm. Op basis van de evaluatie van de pilot is de volgende indeling gemaakt …   

 

Zelfroosteren (21%) 
De planner heeft geen rol meer in het roosterproces, 
medewerkers regelen het roosteren helemaal zelf. 
 
Matching (7%) 
Medewerkers plannen zelf wanneer zij willen  
werken, een planner lost de mismatches op. 
 
Intekenrooster (29%) 
Planner stelt een leeg schema op waar medewerkers  
op intekenen en samen in overleg compleet maken. 
 
Voorkeursrooster (0%) 
Elke roosterperiode wordt een ingevuld rooster op- 
gesteld, rekening houdend met individuele wensen. 
 
Repeterend rooster (14%) 
Dit vaste rooster geldt voor alle medewerkers en  
herhaalt zich steeds automatisch na een aantal weken. 
 

 

In de digitale vragenlijst gaven in totaal 14 respondenten aan dat de eigen bibliotheek gebruik maakt 

van zelfroosteren. Daarnaast gaven 2 respondenten aan dat de eigen bibliotheek geen gebruik meer 

maakt van zelfroosteren, 58 respondenten gaven aan nooit zelfroosteren te hebben gebruikt binnen 

de eigen bibliotheek. Van de 14 respondenten werkzaam bij een bibliotheek die gebruik maakt van 

zelfroosteren hebben 7 aangegeven géén onderscheid te maken tussen medewerkers met een 

publieksfunctie (Front office) en medewerkers van ondersteunende diensten (Back office).  

 

Uit de vragenlijst blijkt dat het Intekenrooster het meest wordt gebruikt (29%) onder de zelf-

roosterende bibliotheken. Hierbij bepaalt de organisatie wat de benodigde bezetting is en stelt daar 

een leeg schema voor op. Vervolgens kunnen medewerkers intekenen op de verschillende dagdelen. 

Medewerkers maken samen het rooster zo veel mogelijk compleet, binnen de randvoorwaarden die 

het blokkenschema stelt.  
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Box 2.1: Duur van zelfroosteren 

De bibliotheken die gebruik maken van zelfroosteren doen dit gemiddeld 4 jaar. De langste periode is 10 jaar, 

dit geldt voor twee bibliotheken. De grootste groep respondenten gebruikt zelfroosteren momenteel 2 jaar. 

 

2.3 De reden om zelfroosteren in te voeren  
De belangrijkste redenen om zelfroosteren in te voeren blijken medewerker-georiënteerd te zijn: 

meer flexibiliteit en meer autonomie en keuzevrijheid in werktijden voor medewerkers: 

 

(het totaal aantal keer dat de reden is gegeven) 

 
Anders, namelijk:  Vergroten van betrokkenheid, Verantwoordelijkheid, en Draagvlak bij medewerkers.  

 

2.3.1 Betrek medewerkers  

Veel bibliotheekmedewerkers hebben een deeltijdcontract en combineren het bibliotheekwerk met 

andere verplichtingen. Dit maakt een voorspelbaar rooster aantrekkelijk, waardoor een meer flexibel 

rooster niet automatisch een aantrekkelijk perspectief is voor medewerkers. Zeker als er sprake is 

van een lang dienstverband met vaste weekindeling dan zullen de voordelen van zelfroosteren niet 

vanzelf opwegen tegen mogelijke nadelen. Uit de interviews blijkt dat het van groot belang is om alle 

bibliotheekmedewerkers mee te nemen in de overwegingen en regelmogelijkheden bij de invoering 

van zelfroosteren. Zo kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om het vaste rooster te handhaven, 

maar veranderingen in het rooster via de zelfroostermethode bij de medewerkers zelf te beleggen.  

 

2.3.2 Ruimte voor ontwikkeling 

Een opvallen voordeel van zelfroosteren is dat leidinggevenden aangeven meer tijd over te hebben 

voor de ontwikkeling van medewerkers en de bibliotheek. Dit is belangrijk, omdat er steeds meer 

gevraagd wordt van bibliotheekmedewerkers en het praktische uitleenwerk steeds efficiënter wordt 

ingericht. De investering in nieuwe expertise en diensten vereist ook investering in personeel. Uit de 

interviews blijkt dat medewerkers door zelf te roosteren meer verantwoordelijkheidsgevoel en regie 

over de eigen werkzaamheden ontwikkelen, passend bij de ontwikkeling van professionalisering waar 

bibliotheken zich momenteel in bevinden. Zelfroosteren gaat niet om de onderlinge inwisselbaarheid 

van medewerkers, maar juist om het slim plannen van alle beschikbare expertises en vaardigheden.  

3 
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Betere werk-privé balans voor medewerkers

Aantrekkelijkheid van de organisatie voor…
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2.4 Teamgevoel 
De mate waarin het teamgevoel in het team is toegenomen: 

 
 

Zelfroosteren klinkt erg solitair, iets wat je helemaal alleen doet. Maar het is bij uitstek iets solidairs.  

Het vraagt om een team waar rekening met elkaar wordt gehouden. Het compleet maken van een 

werkrooster is juist een gezamenlijke opgave, waar ook de minder handige werktijden bezet moeten 

worden. Uit de interviews komt duidelijk naar voren dat een zelfroostersysteem niet automatisch tot 

meer solidariteit leidt maar juist versterkt wat er al is. Als er sprake is van een hecht team, waarbij de 

teamleden elkaar kennen en rekening met elkaar houden, dan kan het teamgevoel verder worden 

versterkt. Als er echter geen onderlinge solidariteit is, dan kan het lastig zijn om een rooster helemaal 

rond te krijgen en is een roosteraar nodig met doorzettingsmacht. Een zelfroostersysteem kan in die 

gevallen leiden tot onzekerheid over de werktijden en ontevredenheid over het uiteindelijke rooster.  

 

De timing van de invoering van zelfroosteren is van invloed op het succes van de implementatie. Als 

er bijvoorbeeld sprake is van een reorganisatie, medewerkers elkaar helemaal niet kennen en er ook 

onduidelijkheid ontstaat over het rooster, dan leidt zelfroosteren juist tot meer onzekerheid en 

wordt het teamgevoel ondermijnd.  

 
 

2.5 Tevredenheid 
De mate waarin de algehele tevredenheid onder medewerkers toegenomen: 

 

 

Er is geen directe link tussen de algehele tevredenheid van medewerkers en het gebruik van 

zelfroosteren. Over het algemeen kan worden gesteld dat de meeste bibliotheken die gebruik maken 

van zelfroosteren tevreden zijn over het roostersysteem. Er zijn een aantal factoren die hierbij 
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bepalend zijn, blijkt uit de interviews. Zo is transparantie een belangrijke kernwaarde, medewerkers 

willen graag dat het roosteren op een eerlijke en transparante wijze gebeurd. Dit betekent enerzijds 

dat iedereen op een gelijke wijze wordt behandeld, anders is het van belang dat er aandacht blijft 

bestaan voor de individuele roosterwensen. Zo kan er in het verleden een vast rooster zijn ontstaan 

dat bepaalde vaste privé-activiteiten naast het werk mogelijk maakte. Het kunnen hebben van vaste 

privé-activiteiten naast het werk is een belangrijke succesfactor voor het zelfroosteren en vereist dat 

er ook binnen een zelfroostersysteem ruimte is voor maatwerk en vaste afspraken, dit vergroot de 

acceptatie en het draagvlak voor zelfroosteren. 

 
 

2.6 Capaciteitsplanning 
De mate waarin de capaciteitsplanning is verbeterd: 

 

Sommige bibliotheken maken gebruik van een zelfroostersysteem waarin alle vestigingen staan, 

andere bibliotheken kiezen er voor om per vestiging een apart rooster op te stellen. Dit is meestal zo 

gegroeid in de geschiedenis van de bibliotheek, waarbij sommige kleine locaties bemand worden 

door een vast koppel, of juist te ver uit elkaar liggen waardoor er een apart team is per vestiging. Als 

medewerkers een binding hebben met een vestiging dan kan er meer eigenaarschap worden gevoeld 

voor de vestiging en wordt deze bijvoorbeeld netjes achtergelaten aan het eind van de dag. Ook het 

rooster wordt in die gevallen vaak sluitend gemaakt, omdat collega’s zich verantwoordelijk voelen. 

 

Er wordt steeds vaker gewerkt met nevenvestigingen zoals een dependance op een school of andere 

centrale plek. Deze kunnen onbemand zijn, juist een specifiek aantal dagen per week bemand zijn, of 

in een hele andere gemeente liggen. Dit maakt het roosterproces ingewikkelder, zeker als klanten 

meer vragen dan alleen een uitleenfunctie met leestafel, waardoor niet elke medewerker 

ingeroosterd kan worden op alle plekken. Het is niet altijd de meest handige oplossing, om in die 

gevallen een zelfroostersysteem te hanteren. 

 

2.7 Inzetbaarheid 
Uit de vragenlijst komt duidelijk naar voren dat de medewerkers met behulp van zelfroosteren 

efficiënter ingezet kunnen worden. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met het beter 

kunnen afstemmen van werk en privé voor de medewerkers. Maar ook het niet (of minder) hoeven 

inzetten van een roosteraar maakt het zelfroosteren efficiënter. Bij sommige bibliotheken is de 
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functie van roosteraar helemaal komen te vervallen, bij andere bibliotheken kan de roosteraar zich 

meer bezig houden met andere taken, zoals het inplannen van (externe) activiteiten.  

 

De mate waarin de medewerkers efficiënter inzetbaar zijn in de organisatie: 

 

 

Bibliotheekmedewerkers hebben meestal een vast aantal contracturen. Bij sommige bibliotheken 

wordt gevraagd om álle contracturen in te zetten binnen het zelfroostersysteem. Dit gaat met name 

om bibliotheken die zelfroosteren alleen gebruiken bij de frontoffice. Andere bibliotheken vragen 

hun medewerkers om een aantal uur vrij te houden, bijvoorbeeld voor teamoverleg, opleidingstijd of 

het lezen van beleidsstukken. Dit gaat om bibliotheken waar ook de backoffice zelfroosteren 

gebruikt.  

 

2.8 Ziekteverzuim 
Uit de vragenlijst en interviews blijkt geen relatie tussen zelfroosteren en de hoogte van het 

ziekteverzuim. Zelfroosteren kan wel helpen om de werktijden efficiënter af te stemmen op privé 

omstandigheden zoals langdurige ziekte of afwezigheid. Medewerkers die het graag iets rustiger aan 

willen doen kunnen dat bijvoorbeeld binnen de marges van het zelfroostersysteem doen.   

 

De mate waarin het ziekteverzuim onder medewerkers is afgenomen: 

 
 

Omdat een ziekmelding vaak een ad hoc aanpassing van het lopende rooster vereist, melden zieke 

medewerkers zich meestal direct bij hun leidinggevende. Die stelt dan het zelfrooster-tijdvak weer 

open of gaat zelf actief (bellend of met WhatsApp) op zoek naar een invaller buiten het zelfrooster-

systeem om. Het signaleren en adresseren van zieke medewerkers is iets dat alle bibliotheken doen, 

ongeacht of er een zelfrooster-systeem wordt gebruikt.   
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2.9 Dagdelen vrijhouden 
Uit zowel de interviews als de vragenlijst bleek dat het vrijhouden van dagdelen voor bijvoorbeeld 

privé-activiteiten zoals scholing, mantelzorg of iets anders altijd mogelijk is bij de bibliotheken die 

gebruik maken van zelfroosteren. Front office medewerkers zijn vaak ‘van alle markten thuis’ en zijn 

goed in staat om voor elkaar in te vallen en diensten te ruilen om roosterwensen te honoreren.   

 

Kunnen bibliotheekmedewerkers dagdelen vrij houden voor studie, zorg of een andere baan: 

 
 Anders, namelijk:    Ja, dat kan, maar altijd in overleg met de organisatie.  

 

 

De behoeften van medewerkers verschilt naar gelang de levensfase, maar ook tussen generaties. 

Jongere medewerkers die geboren zijn na 2000 zijn vaak gewend om met een app of web-systeem te 

werken en vinden de extra flexibiliteit vaak ook fijner dan medewerkers die gewend zijn aan een vast 

rooster of bijvoorbeeld al meer verplichtingen hebben. Afhankelijk van de samenstelling van het 

werknemersbestand zal zelfroosteren sneller of langzamer ingebed worden in de werkomgeving.   
 

 

2.10 Onder-intekening 
Is er bij de planning soms wel eens sprake is van onder-intekening: 

 

 

Dat niet alle diensten in het rooster geclaimd worden (onder-intekening) blijft een aandachtspunt 

voor de meeste bibliotheken die zelfroosteren. Sommige bibliotheken geven aan dat zij nooit last 

hebben van onder-intekening. Dit betreft de bibliotheken die werken met een hecht team, waar 

iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het sluitend krijgen van het rooster. Medewerkers weten 

dan van elkaar wanneer zij werken en wanneer zij invallen op een minder gunstige dienst. Maar in de 

meeste gevallen is er iemand (een leidinggevende maar soms een frontofficemedewerker met extra 

rooster-taken) die het rooster sluitend maakt. Dit kan door een appél te doen op de vaste krachten, 

maar vaker wordt gebruik gemaakt van een uitzendkracht of flexteam om de laatste roostergaten te 

vullen. Soms is er een WhatsApp-groep waarin een oproep wordt gedaan. Hier zijn veel bibliotheken 

blij mee omdat het snel werkt maar sommige bibliotheken merken dat dit leidt tot sociale druk en 
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ongewenste effecten. Zo pakken bepaalde medewerkers vaak een roosterverzoek op en zijn niet blij 

met medewerkers die dat nooit doen. De mogelijkheden van medewerkers verschillen altijd en 

sommigen hebben een minder flexibel privérooster, dit zou niet tot onderlinge onmin mogen leiden. 

Het is aan te raden hier aandacht voor te hebben, door medewerkers hier af en toe naar te vragen. 
 

 

 

2.11 Roosterwensen 
Uit de vragenlijst blijkt dat bijna de helft van de bibliotheken door middel van het zelfroostersysteem 

80 - 100 procent van de roosterwensen kunnen vervullen. Daarnaast is er een belangrijk deel dat 

lager scoort. Deze uitkomsten geven een indicatie gebaseerd op de persoonlijke ervaring van de 

respondenten, maar ze tonen dat de mate waarin zelfroosteren alle roosterwensen kan vervullen 

verschilt tussen bibliotheken.  

 

De mate waarin zelfroosteren alle roosterwensen kan vervullen: 

 

 

Het is van belang dat de organisatie en de medewerkers een realistische verwachting hebben van 

wat zelfroosteren kan bereiken. Er zullen altijd werktijden zijn waarop minder medewerkers 

beschikbaar zijn of die juist als zeer aantrekkelijk worden ervaren. Het is van belang dat zelfroosteren 

bijdraagt aan een verdeling van de werktijden die zoveel mogelijk recht doet aan de wensen van de 

medewerkers binnen de contouren die de organisatie schetst op het gebied van openingstijden, 

bezetting en kwalificaties.  

 

 

2.12 Tijdsinvestering 
Over het algemeen kost zelfroosteren even veel tijd als het opstellen en aanpassen van een vast 

rooster. Maar met een zelfrooster-systeem verschuift een belangrijk deel van de tijdsinvestering die 

gepaard gaat met roosteren van de organisatie naar de werknemer. Daarnaast wordt het makkelijker 

om mutaties in het rooster door te voeren, waardoor het rooster met dezelfde tijdsinvestering 

doorgaans dynamischer is en beter aansluit op de wensen van de medewerkers.  
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Vergeleken met een vast rooster, kost zelfroosteren: 

 

 

Omdat met een zelfroostersysteem een roosteraar niet eerst alle roosterwensen hoeft op te halen 

om deze vervolgens in het rooster te verwerken met alle mutaties die daar op volgen, kan een 

tijdbesparing voor de organisatie worden gerealiseerd. Maar de meerwaarde van zelfroosteren zit 

niet zozeer in de tijdbesparing, maar in een beter rooster dat beter voldoet voor zowel medewerkers 

als organisatie en zich sneller kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden of klantbehoeften.  

 

 

 

2.13 Werk/privébalans 
Volgens een grote meerderheid van de respondenten is de mate waarin medewerkers tevreden zijn 

over de werk/privébalans toegenomen sinds het gebruik van zelfroosteren. Omdat medewerkers zelf 

niet bevraagd zijn, kan hier geen harde conclusie aan worden verbonden. Wel kan worden gesteld 

dat het zelfroosteren een gezonde werk/privébalans niet in de weg staat. Uit de interviews blijkt dat 

veel bibliotheken het idee hebben dat zelfroosteren meer ruimte biedt om de werk/privébalans te 

verbeteren, door medewerkers in de gelegenheid te stellen hun werkrooster beter af te stemmen op 

het privéleven.  

 

 

De mate waarin de tevredenheid over de werk/privé balans is toegenomen: 
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2.14 Werkdruk 
Er is geen relatie tussen zelfroosteren en de ervaren werkdruk binnen de bibliotheekorganisatie. Een 

meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij de werkdruk niet hebben zien toenemen of 

afnemen, ongeveer evenveel respondenten zien de ervaren werkdruk iets toenemen of afnemen.  

 

De mate waarin de ervaren werkdruk van medewerkers is afgenomen: 

 

 

Uit de interviews komt naar voren dat zelfroosteren onder bepaalde omstandigheden wel kan 

bijdragen aan onduidelijkheid en onrust onder medewerkers. Als de methode waarmee de 

werktijden worden afgestemd fundamenteel verandert, dan kan dat invloed hebben op de werkdruk. 

Zo bepaalt het rooster met wie medewerkers samenwerken en hoe lang er achter elkaar wordt 

gewerkt.  

 

Het is van belang dat de bibliotheekorganisatie actief de vinger aan de pols houdt bij het invoeren 

van zelfroosteren: Worden er opeens langere diensten gedraaid door bepaalde medewerkers? 

Hebben medewerkers het gevoel dat zij worden gemeden of vaker alleen staan? Ontstaan er nieuwe 

WhatsApp-groepen? Omdat werkdruk uit zeer veel facetten bestaat en afhankelijk is van de 

persoonlijke ervaring, blijft het een opgave om actief bij medewerkers op te halen wat het effect van 

zelfroosteren op hen is.  

 

 

2.15 Inhuur van flexwerkers 
Het gebruiken van een zelfrooster-systeem heeft geen invloed op de inhuur van flexkrachten. Voor 

sommige bibliotheken zijn flexwerken een integraal onderdeel van de arbeidsorganisatie, terwijl 

andere bibliotheken alleen maar met vaste krachten werken. Bij bibliotheken werken verschillende 

vormen flexwerkers, blijkt uit de interviews: van een vaste flexpool invalmedewerkers die 

beschikbaar zijn om elke week de gaten in het rooster op te vullen tot de sporadische inhuur van een 

zzp-er of uitzendkracht als er echt geen vaste kracht beschikbaar is.  
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De mate waarin de inhuur van medewerkers met een flexibel contract in de organisatie is afgenomen: 

 
 

Als het voor medewerkers en de organisatie makkelijker is om het rooster sluitend te krijgen, dan zal 

de noodzaak om een duurdere flexkracht in te huren dalen. Dit betekent dat de invloed van 

zelfroosteren op dit vraagstuk wordt bepaald door de mate waarin het roostersysteem effectief is:  

 in het efficiënt inzichtelijk maken van de beschikbare roostertijden; 

 in het bieden van een eerlijke kans om de roostertijden optimaal onderling te verdelen; 

 in het creëren van een verantwoordelijkheidsgevoel om het rooster compleet te maken. 

 

Een succesvol zelfroostersysteem is ingebed door middel van sociale normen en heldere afspraken 

over het gebruik van het roostersysteem, waarbij medewerkers niet alleen effectief kunnen 

roosteren maar ook het gevoel hebben dat de roosteruitkomsten eerlijk zijn.     

 

 

2.16 Leiding geven 
De mate waarin leidinggevenden zich meer kunnen richten op hun kerntaken: 

 

  

Uit de interviews en de vragenlijst blijkt dat leidinggevenden door het zelfroostersysteem meer tijd 

over houden voor de kerntaken, zoals de individuele ontwikkelwensen van medewerkers maar ook 

de ontwikkeling van de bibliotheek en haar diensten en activiteiten. Er is steeds meer aandacht voor 

de ontwikkeling van bepaalde expertises onder medewerkers, zodat zij voor bepaalde activiteiten of 

doelgroepen ingezet kunnen worden. Dit vereist extra tijd en aandacht van leidinggevenden.  
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2.17 Zelf werktijden indelen 
Welke medewerkers hebben de mogelijkheid om hun eigen werktijden in te delen: 

 

 

Bibliotheken met een zelfroostersysteem zetten dit altijd in voor medewerkers in vaste dienst. De 

helft van de zelfroosterende bibliotheken laat ook flexkrachten gebruik maken van zelfroosteren. 

Slecht een heel klein deel van de bibliotheken biedt onbetaalde krachten de mogelijkheid om in te 

loggen bij het zelfroostersysteem. Ingehuurde medewerkers kunnen dan zien hoe het rooster er uit 

ziet en soms kunnen zij zich ook inschrijven voor een bepaald dagdeel. Voor deze groepen is er bijna 

altijd een alternatieve zelfroosterpagina (portal) waar zij zich voor specifieke momenten kunnen 

opgeven. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat er ook altijd een vaste kracht ingeroosterd is. 
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3 Zelfroostersystemen 
 

De volgende type zelfroostersystemen worden gebruikt door de respondenten van de vragenlijst:  
 

 

  Tevredenheid Functionaliteit 

Microsoft Office 365 

Excel  
4x Tevreden 

Iedereen kan in het Excelbestand werken, de roostermaker 

kan het bestand monitoren en eventuele gaten signaleren. 

Het systeem is niet speciaal voor zelfroosteren en vereist 

iemand die het monitort: products.office.com/nl-nl/excel  

@Matt  3x Zeer tevreden 

Roostermodule, onderdeel van een pakket met tools voor 

financiën, personeelsadministratie en salarisadministratie. 

Het systeem kan goed aangepast worden aan de  wensen 

van de bibliotheek. De leiding stelt het rooster vast, de 

medewerkers ontvangen een mail en kunnen zich dan 

opgeven voor de roostertijden: matt.nl  

hetrooster.nl  2x Zeer tevreden 

Speciaal ontworpen om een rooster mee op te stellen en 

kan rekening houden met ORT en jaaruren-systematiek. Er 

is een koppeling met outlook beschikbaar, vakantieplanner 

en community met prikbord en smoelenboek. hetrooster.nl  

ESS van PayingIt 1x Tevreden 

Dit online roosterprogramma is onderdeel van een pakket 

waarin ook de tijdsregistratie en salarisadministratie 

mogelijk is. Medewerkers kunnen hun verlof of overuren 

registreren, ruilverzoeken indienen en de beschikbaarheid 

doorgeven: payingit.nl/personeelsplanning  

Microsoft Office 365 

Staffhub 
1x Niet bekend 

Dit programma is ontworpen voor het plannen en verdelen 

van taken. Het bevat een app en community-functie waar 

overleg tussen medewerkers mogelijk is en trainingen mee 

kunnen worden ingericht. Het is onderdeel van het Office 

365 pakket: products.office.com/nl-nl/microsoft-staffhub  

Planbition 1x Zeer tevreden 

Roostersysteem inclusief app, wel met veel haken en ogen. 
Het is mogelijk om beschikbaarheid te registreren en verlof 
door te geven. Roosterwensen kunnen goedgekeurd 
worden door een roosteraar, medewerkers kunnen ook 
diensten bevestigen: planbition.com  

Van der Velde 

roostersysteem 
1x Niet bekend 

Roosterprogramma waarin ook ziekmeldingen en 

verlofregistraties kunnen worden gedaan. Er kan een online 

intekenlijst worden opgesteld voor medewerkers, waar zij 

zich voor bepaalde dagdelen kunnen opgeven, resulterend 

in een persoonlijk tijdschema: roosterprogramma.venp.net  

Diflexis 1x Niet bekend 

Oorspronkelijk uit de horeca, op basis van een basisrooster 
voor een maand. Diflexis beschikt over een app, uren- en 
verlofregistratie, personeelsdossier, prikklok en diensten 
kunnen geruild worden: dyflexis.com/nl  

https://products.office.com/nl-nl/excel
http://www.matt.nl/
http://www.hetrooster.nl/
http://www.payingit.nl/personeelsplanning
https://products.office.com/nl-nl/microsoft-staffhub/
http://www.planbition.com/
http://roosterprogramma.venp.net/
https://www.dyflexis.com/nl
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  Tevredenheid Functionaliteit 

TactiPlan 1x Zeer tevreden 

Online rooster met personeelsplanning, verlof- en 
ziekte-registratie, uren-registratie en automatische 
verwerking van de gewerkte uren. Overuren worden 
uitbetaald of verrekend met het rooster.  tactiplan.nl 

 

 

3.1 Overwegingen 
Er is niet één ideaal systeem beschikbaar, omdat elke bibliotheek weer andere wensen heeft. Om 

tegemoet te komen aan de behoefte van de bibliotheek en deze behoefte ook verandert, is het 

praktisch als het systeem aangepast kan worden zodat deze optimaal aansluit op de bibliotheek. 

Maar deze afweging heeft ook consequenties: een Excel-bestand is bijvoorbeeld bij uitstek makkelijk 

aan te passen, maar is niet gemaakt om mee te roosteren. Hierdoor gaat er meer tijd zitten in het 

aanpassen en vervolgens monitoren van het systeem. Voor de meeste zelfroosterprogramma’s kan 

een kosteloos een testversie van de roosterapplicatie worden aangevraagd. Door een kleine 

werkgroep op te stellen met een aantal collega’s kan bijvoorbeeld geïnventariseerd worden wat het 

meest passende systeem is voor de eigen bibliotheek. Niet alle medewerkers hoeven betrokken te 

worden bij de keuze voor het zelfroostersysteem, maar iedereen zou wel betrokken kunnen worden 

bij het proces van inregeling en continue verbetering van het zelfroostersysteem.  

 

Uit de interviews blijkt dat de introductie van zelfroosteren binnen een bibliotheek 4 tot 6 maanden 

kan duren. Door dit proces goed te begeleiden met behulp van informatie en ondersteuning kan veel 

tijd en energie worden bespaard op de lange termijn. Het is van belang dat iemand de implementatie 

overziet en oog heeft voor de sociale normen die ontstaan. Zo kunnen diensten weer opengesteld 

worden, maar liever niet op het laatste moment. Daarnaast biedt duidelijkheid over de afspraken 

rust, bijvoorbeeld rondom overwerk wanneer er meer diensten zijn gewerkt dan in het contract. Het 

gaat om vragen over hoe overwerk wordt gecompenseerd en wie dit bijhoudt bijvoorbeeld. Heldere 

informatie aan nieuwe medewerkers over het zelfroostersysteem kan veel frustratie schelen. Nieuwe 

medewerkers kunnen naast de formele regels ook over de informele regels worden geïnformeerd.  

 

Een andere afweging is de integratie met personeelsadministratiesystemen zoals de verlof- en 

urenregistratie. In sommige gevallen is deze integratie beschikbaar voor een meerprijs, maar dan 

dient het bijbehorende systeem ook gebruikt te worden. Uiteindelijk is ook deze afweging afhankelijk 

van de bestaande systemen en het beschikbare budget. Uit de interviews komt naar voren dat het 

soms lang kan duren voordat een systeem eindelijk goed is ingeregeld. Daarom kan het lonen om in 

contact te treden met een bibliotheek waar een systeem al in gebruik is, om te informeren of de 

koppeling goed functioneert en de voordelen wel opwegen tegen de inregelkosten en tijd.  
  

  

http://www.tactiplan.nl/
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4 Geen gebruik van zelfroosteren 
 

58 respondenten gaven aan geen gebruik te maken van zelfroosteren. Van deze groep hebben 12 

respondenten verder geen vragen beantwoord over waarom zij geen gebruik maken van 

zelfroosteren. De antwoorden van de overgebleven 46 bibliotheken zonder zelfroostersysteem 

worden hieronder beschreven. 

 

 

4.1 Waarom is het nooit ingevoerd? 
Deze vraag is gesteld om een beeld te krijgen van de achterliggende redenen waarom zelfroosteren 

niet is ingevoerd binnen de bibliotheek. In totaal geeft ruim 41 procent van de 58 respondenten aan 

dat de bibliotheek het wel heeft overwogen. Hiervan heeft driekwart vervolgens besloten er 

vanwege praktische redenen vanaf te zien en een kwart vanwege technische redenen, zoals… 

 

Complexiteit 

Een belangrijke praktische reden om zelfroosteren niet in te voeren binnen de eigen bibliotheek is de 

complexiteit van het rooster. Bibliotheekmedewerkers met specifieke kennis en vaardigheden zijn 

niet zomaar inwisselbaar en kunnen daarom niet in alle vrijheid zelf diensten kiezen en ruilen. 

Medewerkers specialiseren zich ook steeds vaker en moeten van veel markten thuis zijn, dit vereist 

een uitgekiende bezetting waarbij rekening wordt gehouden met veel verschillende factoren. Er 

wordt onder andere gewezen op de kennis, vaardigheden en beschikbare werkdagen van 

medewerkers, maar ook bijvoorbeeld de noodzaak om voldoende BHVers aanwezig te hebben 

gedurende de dag en de verdeling over de verschillende vestigingen.  

 

Niet nodig en niet overwogen 

Sommige bibliotheken geven aan dat zij zelfroosteren niet nodig vinden en daarom nooit serieus 

hebben overwogen. De organisatie is bijvoorbeeld tevreden met hoe er nu wordt geroosterd en ziet 

op dit moment geen aanleiding om de roostermethode aan te passen. Verder blijkt het voor 

bibliotheken in de praktijk lastig om te starten met zelfroosteren als er geen teams zijn die met 

elkaar samen een rooster kunnen afstemmen. Dit heeft te maken met de hoge mate van 

deeltijdwerk, waardoor collega’s elkaar bijvoorbeeld niet zien op de werkplek en het plannen van 

een gemeenschappelijk overleg lastig wordt.  

 

Medewerkers willen het niet 

Opvallend veel respondenten geven aan dat medewerkers niet willen zelfroosteren (17%) of dat 

medewerkers er (nog) niet aan toe zijn. Dit heeft in de meeste gevallen te maken met een behoefte 

aan een vast rooster bij medewerkers. Hierdoor hoeven zij niet steeds te reageren op eventuele 

gaten in het rooster en is het makkelijker om vaste privé-afspraken in te plannen.  

 

De bibliotheek is te klein 

Een deel van de respondenten (13%) gaf aan dat zelfroosteren nooit is ingevoerd omdat de 

bibliotheek te klein is. Het bieden van een zelfroostermogelijkheid is een te grote operatie voor de 
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bibliotheek, of het aantal medewerkers is zo laag dat zij allemaal een vaste dienst hebben en het 

wisselen van dienst niet aan de orde is.   

 

Waarom is zelfroosteren niet ingevoerd? 

30% Om praktische redenen, het is wel overwogen  

20% Niet nodig en niet overwogen 

17% Medewerkers willen het niet 

13% De bibliotheek is te klein voor zelfroosteren 

11% Om technische redenen, het is wel overwogen  

9% Medewerkers zouden er (nog) niet aan toe zijn 

 
 

4.2 Hoe roostert de bibliotheek dan? 
Dit was geen expliciete vraag in de onderzoek, maar kon wel worden opgemaakt uit de antwoorden 

van de helft van de respondenten die geen gebruik maken van zelfroosteren. Van deze 23 

respondenten gaf 39% aan dat er een vast rooster wordt gebruikt waar iedereen zich aan houdt. Juist 

bibliotheken die relatief klein zijn of waar de medewerkers zelf graag vastigheid willen, gaven aan dat 

er een vast rooster wordt opgesteld waar iedereen zich aan houdt en wat in principe niet periodiek 

wordt aangepast.  

 

Er is geen flexibel systeem beschikbaar  

Veel bibliotheken geven aan dat het huidige roostersysteem geen ruimte biedt voor zelfroosteren op 

dit moment. Het gaat hierbij veelal om bibliotheken die wél hebben overwogen om te gaan 

zelfroosteren maar er vanwege technische redenen momenteel nog van af zien.  

 

Alleen bij ziekte of verlof 

Bij 17 procent van de respondenten die werkzaam zijn bij een bibliotheek zonder zelfrooster-

mogelijkheid wordt er alleen gewisseld van diensten als er sprake is van ziekte of verlof. 

Medewerkers hebben in dit geval een vast rooster waar alleen in geval van uitzondering een tijdelijke 

oplossing wordt georganiseerd zonder dat het rooster zelf wordt gewijzigd.  

 

 

Reden waarom zelfroosteren niet plaats vindt: 

39% Er is een vast rooster waar iedereen zich aan houdt 

22% Er is geen flexibel systeem beschikbaar op dit moment 

17% Alleen bij ziekte of verlof hoeven er uren geruild te worden 

13% Medewerkers hebben naast vast roosteruren een aantal flex-uren  

9% Er wordt helemaal geen rooster vastgesteld, dit is niet nodig 
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4.3 Welke aannames leven er over zelfroosteren? 
 

Aan alle respondenten die géén gebruik maken van zelfroosteren is gevraagd wat zij verwachten dat 

de belangrijkste voordelen en nadelen van zelfroosteren zijn. Dit geeft zicht op de aannames die 

leven ten aanzien van zelfroosteren.  

 

Wat zijn de belangrijkste voordelen volgens bibliotheken zonder zelfroostersysteem? 

24% Het leidt vermoedelijk tot meer vrijheid en regelruimte voor de medewerkers 

22% Het bevordert vermoedelijk het eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel 

14% Het verbetert waarschijnlijk het combineren van werk en privé 

8% Het ontlast de roostermaker 

8% Efficiëntere, beter gevulde roosters 

6% Ieder kan werken op zijn of haar voorkeursplek 

4% Er zijn geen voordelen 

4% Zelfroosteren biedt een kostenbesparing 

4% Meer welzijn en zelfredzaamheid van medewerkers 

2% Het is makkelijker om minder te werken 

2% Minder leidinggevenden 

2% Totaaloverzicht voor medewerkers en organisatie 

2% Leidt tot meer collegialiteit onder medewerkers 
 

Dit was een open vraag, uit de analyse van de antwoorden is deze indeling opgesteld en berekend. 

Ook is gevraagd wat zij verwachten dat de belangrijkste nadelen zijn. Hiermee schetsen we een beeld 

van de vooroordelen en uitdagingen die weggenomen zouden moeten worden om zelfroosteren 

aantrekkelijker te maken voor bibliotheek-organisaties die er nog geen gebruik van maken.  
 

Wat zijn de belangrijkste nadelen volgens bibliotheken zonder zelfroostersysteem? 

13% Het zou leiden tot verlies van overzicht en grip 

11% Niemand zou zich uiteindelijk nog verantwoordelijk voelen 

11% Het kost waarschijnlijk meer tijd of leidt tot extra bureaucratie 

9% Medewerkers gaan alleen voor de gunstige uren 

9% Vakantie-, verlof-,  of overwerkproblematiek 

7% Meer onrust, ruzie of gevoelens van onmacht 

7% De medewerkers kunnen het (nog) niet 

5% Bij ziekte is er toch iemand nodig die rooster maakt 

5% Geen idee 

4% Avonden en zaterdagen worden niet meer gevuld 

4% De teamdynamiek is bepalend voor het succes 

4% Zelfroosteren is alleen voor grote organisaties 

4% Ons rooster is te complex voor een systeem 

4% Softwarepakket niet geschikt of nog te duur 

2% Slecht voor de continuïteit en beschikbaarheid 

2% Sommige medewerkers voelen zich té verantwoordelijk 
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5 Goede praktijkvoorbeelden 
 

Om een concreet beeld te geven van de praktische inrichting van een zelfroostersysteem binnen een 

bibliotheekorganisatie, worden hieronder drie praktijkvoorbeelden weergegeven. Omdat het 

onderzoek volledig geanonimiseerd is uitgevoerd, worden de bibliotheken niet bij naam genoemd.  

   
 

 

5.1 Begin klein en maak het passend 
Het starten met zelfroosteren werkt vaak het beste binnen een klein team waar de medewerkers 

open staan voor het concept. Een klein team is beter in staat om te overleggen over roosterkeuzes 

en het systeem te evalueren. Op deze manier kunnen kinderziektes worden opgelost en kan het 

systeem worden aangepast aan de specifieke behoeften van de organisatie. Elke organisatie is uniek 

en de mate waarin het zelfroostersysteem zich kan aanpassen aan de organisatie bepaalt in grote 

mate het succes. Omdat het voor medewerkers vaak niet praktisch is om het bestaande werkrooster 

helemaal overboord te gooien, zou gestart kunnen worden met het bestaande rooster waarin slechts 

een klein deel van de werktijden zijn opengesteld voor zelfroosteren. Dit biedt een veilige en  

gecontroleerde transitie, zodat medewerkers en organisatie kunnen wennen aan de nieuwe aanpak. 

 

5.1.1 Voorbeeld-bibliotheek 1 

Deze bibliotheek werkt voor 6 gemeenten en beschikt over ruim 25 verschillende vestigingen. Het is 

een zeer platte organisatie met weinig managementlagen. Alle verantwoordelijkheden worden zo 

laag mogelijk in de organisatie belegd. De meeste medewerkers werken voor twee verschillende 

vestigingen, daarnaast zijn er een aantal vestigingen met slechts één medewerker. Medewerkers zijn 

in het verleden gevraagd of zij op meer dan twee vestigingen ingezet wilden worden, maar dit werd 

als onprettig ervaren. Ingepland worden bij maximaal drie vestigingen blijkt hier het fijnst te werken.  

  

In 2011 is deze bibliotheek gestart met een pilot Zelfroosteren. Er is een basisrooster met een cyclus 

van drie weken, alle beschikbare diensten zijn daarin toebedeeld aan medewerkers. Als er in verband 

met vakantie, ziekte een andere reden een incidentele wijziging moet plaatsvinden, dan gebeurt dat 

door middel van zelfroosteren. Binnen de teams wordt overlegd wie een opengevallen dienst kan 

overnemen, een aantal teamleden kunnen dan de wijziging aanbrengen in het online zelfrooster-

programma. Een structurele wijziging van het basisrooster, bijvoorbeeld in verband met een nieuwe 

medewerker of andere werktijden, kan alleen door de managers zelf worden uitgevoerd, aangezien 

het met 26 vestigingen een erg complexe opgave is met veel uitzonderingen.  

 

Alle vaste medewerkers hebben een arbeidscontract met een minimum van 20 uur per week bij de 

bibliotheek. Bijna iedereen werkt parttime. Het minimum van 20 uur wordt gehanteerd omdat de 

bibliotheek voldoende betrokkenheid wil en bewust een substantiële aanstelling wil bieden om zo 

medewerkers te werven die deze mate van betrokkenheid zoeken. Op deze manier beoogt de 

bibliotheek ook medewerkers aan te trekken die zich echt professioneel willen toeleggen op het 

werk, zich daar verder in willen ontwikkelen en zich willen binden aan het team.  
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Onbetaalde krachten die vrijwillig meedraaien binnen de bibliotheek hebben geen toegang tot het 

zelfroostersysteem. De dagdelen die zij met de bibliotheek hebben afgesproken worden wel 

beschreven in het basisrooster, zodat de vaste krachten kunnen zien welke onbetaalde kracht 

ingeroosterd is. Als een onbetaalde kracht uitvalt dan wordt er niet altijd een vervanger voor 

gezocht. Als een betaalde kracht uitvalt, dan wordt deze dienst in 95 procent van de gevallen 

overgenomen door een andere betaalde kracht, in ongeveer 5 procent van de gevallen door een 

vrijwilliger.  

 

Het rooster compleet maken lukt de betaalde krachten meestal samen. In slechts enkele gevallen is 

er niemand beschikbaar voor een dienst, in dat geval wordt er gebruik gemaakt van een invalpoel 

van uitzendkrachten. De zomervakantieperiode is de lastigste periode, hier wordt in overleg met de 

managers geprobeerd om de vakanties van alle vaste krachten zo effectief mogelijk te spreiden.  

Uitzendkrachten (die niet vast in dienst zijn maar wel betaald worden) hebben inzage in het 

zelfroostersysteem. Zij kunnen zien wie er werkt, maar kunnen zelf geen diensten selecteren.  

 

Een groep vaste scholieren en studenten helpen als bijbaan bij het sorteren en opruimen. Voor hen is 

een speciaal Oproepkrachten–rooster. Dit is een los basisrooster binnen het zelfroostersysteem dat 

alleen voor deze groep wordt gebruikt. Als een scholier of student uitvalt dan kan een andere uit 

deze groep zich voor de vrijgevallen dienst inschrijven door middel van het zelfroostersysteem.   

 

TactiPlan is de leverancier van het online zelfroosterprogramma. Er wordt  geen gebruik gemaakt 

van een automatische koppeling tussen het zelfroosterprogramma en de salarisadministratie. Wel 

wordt een koppeling tussen het zelfroosterprogramma en ziekteverzuim-registraties en 

verlofregistraties ingezet. Omdat de gewerkte uren van de bibliotheekmedewerkers in het 

roosterprogramma worden bijgehouden, biedt het zicht op gewerkte uren, overuren en het aantal 

nog beschikbare verlofuren. De uren van de uitzendkrachten worden ook ingevoerd en geaccordeerd 

in het roosterprogramma.  Medewerkers kunnen overuren maken en meer werken dan het aantal 

uur in hun arbeidscontract. Er is een budget om de overuren uit te betalen, waar anders een 

uitzendkracht van betaald zou zijn.   

 

De bibliotheek is erg tevreden over het zelftoostersysteem. Het verantwoordelijkheidsgevoel en de 

betrokkenheid onder medewerkers is vergroot sinds de introductie van zelfroosteren. Sinds de 

invoering van het zelfroostersysteem is ook de functie van roosteraar komen te vervallen. De 

medewerkers zijn zelf iets meer tijd kwijt met roosteren, maar dat biedt hen tegelijkertijd meer regie 

en flexibiliteit. Medewerkers geven aan dat zij een betere balans tussen werk en privé kunnen 

organiseren door middel van het zelfroosteren, blijkt uit een medewerker-tevredenheidonderzoek in 

deze bibliotheekorganisatie.  
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5.2 Maak tijd vrij voor ontwikkeling 
Met zelfroosteren kunnen leidinggevenden extra ruimte en tijd vrijspelen, die zij eerder nodig 

hadden om het rooster compleet te maken. Deze tijd wordt door een aantal leidinggevenden 

gebruikt om te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, maar ook om nieuwe 

activiteiten te ontwikkelen voor de bibliotheek, waar de medewerkers vervolgens hun expertise 

kunnen inzetten. Soms is daarbij een budget voor de vervanging van de vaste krachten nodig, zodat 

er voldoende tijd beschikbaar komt om te ontwikkelen.  

 

De meeste zelfroostersystemen kunnen rekening houden met verschillende taken en bijbehorende 

vaardigheden. Iedereen kan zich bijvoorbeeld intekenen voor een dienst achter de uitleenbalie, als 

deze geautomatiseerd is en geen aanvullende expertise vereist. Als andere werkzaamheden altijd 

een vaste kracht vereisen met inhoudelijke expertise, dan kunnen veel zelfroostersystemen alleen 

deze selecte groep zich voor deze werkzaamheden laten intekenen. 

 

5.2.1 Voorbeeld-bibliotheek 2 

Deze bibliotheek werd een aantal jaar geleden geconfronteerd met bezuiniging waardoor alleen de 

centrumlocatie kon blijven bestaan, alle andere vestigingen moesten sluiten. In de voorgaande 

periode was er een grote behoefte aan flexwerkers, die niet alleen invielen bij ziekte of afwezigheid. 

Deze invalmedewerkers maakten veel uren en waren relatief kostbaar. In de reorganisatie die volgde 

is de bibliotheek afgestapt van het onderscheid tussen vaste krachten en inhuurkrachten.  

 

Alle medewerkers kregen een contract met een minimum aantal uren, ook oproepkrachten die een 

0-urencontract hadden. Van deze uren werd 80% ingeroosterd en bleef 20% flexibel, om ingezet te 

worden voor overleg en andere activiteiten, waaronder het invallen in geval van ziekte. Op deze 

manier konden alle medewerkers in dienst blijven en is er afscheid genomen van de flexkrachten.  

 

Alleen de front office maakt gebruik van zelfroosteren. De bibliotheek kent twee roosters: een 

zomerrooster (zondag dicht) en winterrooster (zondag open). Dit zijn principeroosters, elk half jaar 

geven de medewerkers aan wanneer zij willen werken. Elke zes weken word vooruit gekeken naar de 

nog in te vullen flexibele diensten die vrij zijn gevallen in verband met bijvoorbeeld uitval of een 

afspraak. De medewerkers kunnen zich daar dan via het zelfroostersysteem voor inschrijven. In de 

zomer bouwt iedereen vervolgens een buffer op van overuren, die dan in de winter worden gebruikt. 

 

Medewerkers houden zelf de eigen uren bij in het zelfroostersysteem. Bij langdurige ziekte komt de 

invaller uit de eigen formatie. Overuren kunnen medewerkers tot maximaal 20 uur laten uitbetalen 

per half jaar. Eigenlijk zijn er altijd genoeg gegadigden om opengevallen diensten op te pakken. Dat 

alle medewerkers samen op één vestiging werken helpt bij het gezamenlijk oppakken van de 

werkzaamheden: de medewerkers kennen elkaar en delen de verantwoordelijkheid voor het rooster.  

 

Er werken geen vrijwilligers. Alle medewerkers hebben een contract van 8 tot 30 uur per maand. De 

front office vindt het fijn om een vaste groep te hebben die langere tijd verbonden is aan het team. 

Nu er ook geen medewerkers meer zijn met een 0-uren contract, staan er geen medewerkers op 

afstand en is iedereen direct betrokken. Ook voor de organisatie biedt zelfroosteren met een zomer- 
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en winter-rooster gedurende het jaar stabiliteit: er zijn geen grote fluctuaties in de personeelslasten 

omdat de overuren in de winter worden gecompenseerd met de rustige zomerperiode. Het 

zelfroostersysteem bespaart de bibliotheek daardoor ook veel tijd aan salarisadministratie.  

 

Er vinden regelmatig teambijeenkomsten plaats, waarin wordt gesproken over  de werkvoorraad en 

veranderingen in de bibliotheek. Deze bijeenkomsten dragen bij aan het teamgevoel en de 

ontwikkeling van de medewerkers, zij bespreken bijvoorbeeld knelpunten op het werk of het volgen 

van een opleiding of training. De opleiding of training vindt vaak plaats in de 20% flexuren van de 

medewerkers. Binnen de totale formatie wordt momenteel rekening gehouden met een 

ziektepercentage van 3%.  

 

De naastgelegen theater-bioscoop gebruikt ook een zelfroostersysteem. Zo leren de organisaties van 

elkaar. Wat bijvoorbeeld opvalt: medewerkers willen niet elke week een ander rooster, een redelijk 

stabiel rooster wordt als prettig ervaren. Tegelijkertijd wordt het kunnen beïnvloeden van het eigen 

werkrooster erg gewaardeerd. Er blijven ook medewerkers die liever helemaal zonder zelfroosteren 

willen werken, maar zij ervaren in deze nieuwe situatie genoeg zekerheid en willen zich flexibel 

opstellen. 

 

 

5.3 Zelforganiserende teams 
Veel bibliotheken zijn bezig met het inrichten van zelforganiserende teams. Het zelfroosteren past 

binnen deze filosofie en leunt op een aantal randvoorwaarden waar zelforganiserende teams ook 

van afhankelijk zijn. Zelfroosteren kan een manier zijn om medewerkers bijvoorbeeld meer invloed 

en medeverantwoordelijkheid te geven. Dat kan gaan om het bijhouden van de eigen overuren of het 

zelf bepalen van de frequentie waarmee het basisrooster wordt herzien. Van belang is dat de 

organisatie een cultuur biedt waarin zij dit veilig kunnen ontwikkelen en ontplooien. Het inrichten 

van deze cultuur vergt tijd, medewerkers hebben de ruimte nodig om zelf de regie te pakken. Het 

‘opleggen van zelfregie’ is in tegenspraak met zichzelf. Medewerkers kunnen ook betrokken worden 

bij de verbetering van het systeem, door hen uit te nodigen mee te denken over aanpassingen in het 

systeem maar ook de afspraken daaromheen. Twee teams die graag samen een rooster willen 

opstellen zouden samengevoegd kunnen worden, of een team dat vindt dat het te groot is geworden 

zou bijvoorbeeld gesplitst kunnen worden.  

 

5.3.1 Voorbeeld-bibliotheek 3 

Deze bibliotheek bestaat uit twee locaties: een wijkbibliotheek en een grotere centrumlocatie met 

jeugdafdeling, volwassen-afdeling, klantenservice en horeca-gedeelte. Bij de centrumlocatie werken 

ook opruimers. Het zelfroosteren is alleen voor de front office. Alle front office medewerkers zijn 

onderdeel van zelfsturende teams en de verschillende roosters van deze losse teams worden 

beheerd door een collega uit het team. Deze collega is een front office medewerker die ongeveer 

twee uur per week de tijd heeft om het eigen team-rooster compleet te maken. Hierdoor is er geen 

roosteraar meer nodig die het rooster voor alle medewerkers maakt, maar zo blijft er wel overzicht 

en kunnen belangentegenstellingen afgewogen worden. 
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De bibliotheek startte met zelfroosteren in Excel. Dit bood veel vrijheid, maar omdat dit programma 

niet is ontworpen om mee te roosteren bleek iemand nodig die alle aanpassingen steeds monitorde. 

De bibliotheek is toen overgestapt op @Matt en is zeer tevreden over dit zelfroostersysteem. Er is 

veel maatwerk mogelijk, wat belangrijk bleek voor het succesvol integreren van zelfroosteren binnen 

de organisatie. De ICT-afdeling is niet betrokken bij het rooster, @Matt voert alle aanpassingen en 

ondersteuning uit. Ook de salaris- en verlofadministratie wordt gedaan in het zelfroosterprogramma.  

 

Het zelfroostersysteem is een repeterend rooster met een vierweekse cyclus, zodat iedereen 

minimaal één zaterdag ingeroosterd is. Een aparte pagina (‘inschrijvingen’) staat open voor 

flexkrachten, zij zien dan alleen de openstaande diensten die voor hen relevant zijn. Als er iemand 

ziek is, dan komt de melding binnen bij de leidinggevende, die het roostervraagstuk uitzet bij de front 

office. De front office-teams gebruiken WhatsApp om in geval van ziekte ad hoc een vervanger te 

vinden. Op deze manier wordt het rooster veel meer eigendom van het team, heeft iedereen beter 

zicht op het rooster en voelt zich medeverantwoordelijk voor het sluitend krijgen van het rooster.  

 

Er wordt door deze bibliotheek niet met vrijwilligers gewerkt. Het doel is dat alle balies bemand 

worden door opgeleide professionals die in dienst zijn. Het bleek in het verleden lastig te zijn om aan 

te geven welke rol een vrijwilliger heeft en welke taken zij wel of niet zouden kunnen uitvoeren. De 

vaste krachten hebben er altijd taken naast, waardoor niet alle uren in hun arbeidscontract 

ingeroosterd worden.  

 

De medewerkers die al langer werken bij de bibliotheek zijn tevreden over het zelfroosteren, de 

nieuwe lichting weet niet beter en vindt het zelfs vanzelfsprekend dat er wordt zelf-geroosterd. 

Grote aanpassingen aan het rooster, zoals het volgen van een opleiding of starten met mantelzorg, 

vereisen altijd dat er een gesprek plaats vindt met een manager. Op deze manier blijft er zicht op de 

veranderingen binnen het team. Sommige medewerkers voelen zich extra verantwoordelijk en 

reageren heel actief op diensten die open worden gesteld. Het is voor de bibliotheek van belang om 

de vinger aan de pols te houden: medewerkers kunnen het rooster niet in hun eentje oplossen en 

niet iedereen is in staat om extra diensten te draaien. 

 

Nieuwe medewerkers worden altijd ingewerkt en geïnstrueerd over het zelfroosteren, zodat zij het 

roostersysteem begrijpen en ook de sociale normen kennen. Dit scheelt veel inwerktijd en frustratie 

voor nieuwe medewerkers.  
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6 Conclusie 
 

Een succesvol zelfroostersysteem is ingebed door middel van sociale normen en heldere afspraken 

over het gebruik van het roostersysteem, waarbij medewerkers niet alleen effectief kunnen 

roosteren maar ook het gevoel hebben dat de roosteruitkomsten eerlijk zijn. Dit vergt tijd en zal 

binnen elke bibliotheekorganisatie op een andere manier moeten worden gewaarborgd.  

 

Het succes van een zelfroostersysteem wordt bepaald door de mate waarin het roostersysteem 

effectief is:  

 in het efficiënt inzichtelijk maken en claimen van de beschikbare roostertijden; 

 in het bieden van een eerlijke kans om de roostertijden optimaal onderling te verdelen; 

 in het creëren van een verantwoordelijkheidsgevoel om het rooster compleet te maken. 

 in het tonen en geven van vertrouwen in medewerkers: het is geen verantwoordingssysteem.  

 

Transparantie een belangrijke succesfactor: medewerkers willen graag dat het roosteren op een 

duidelijke en transparante wijze gebeurt. Dit betekent enerzijds dat iedereen op een gelijke wijze 

wordt behandeld, anderzijds is het van belang dat er ook aandacht blijft bestaan voor individuele 

roosterwensen. Zelfroosteren betekent niet automatisch dat alle tijdvakken in het rooster elke keer 

weer opengesteld worden, er is altijd een vast terugkerend basisrooster. Alleen een beperkt aantal 

tijdvakken staan niet vast, die kunnen door middel van zelfroosteren worden gekozen.  

 

 

Zelf-roosteren klinkt erg solitair, als iets wat je helemaal alleen doet... Maar het is  

bij uitstek iets solidairs en vraagt om een team dat rekening met elkaar wil houden. 

 

 

Systemen versterken vaak de bestaande dynamiek. Zo kan zelfroosteren een team hechter maken, 

meer verantwoordelijkheidsgevoel geven en de individuele wensen van de teamleden optimaal laten 

vervullen. Maar als er sprake is van een reorganisatie, medewerkers elkaar helemaal niet kennen en 

er ook onduidelijkheid bestaat over de afspraken, dan leidt zelfroosteren tot meer onzekerheid en 

wordt het teamgevoel juist aangetast. Uit de interviews komt duidelijk naar voren dat een 

zelfroostersysteem niet automatisch tot meer solidariteit leidt maar juist versterkt wat er al is.   

 

Uit zowel de interviews als de vragenlijst bleek dat het vrijhouden van dagdelen voor bijvoorbeeld 

privé-activiteiten zoals scholing, mantelzorg of iets anders altijd mogelijk is bij de bibliotheken die 

gebruik maken van zelfroosteren. Het kunnen organiseren van vaste privé-activiteiten naast het werk 

is een belangrijke succesfactor van zelfroosteren en vereist dat er ook binnen een zelfroostersysteem 

ruimte is voor maatwerk en vaste afspraken. Uit de vragenlijst komt duidelijk naar voren dat de 

medewerkers met behulp van zelfroosteren efficiënter ingezet kunnen worden. Voor een belangrijk 

deel heeft dit te maken met het beter kunnen afstemmen van werk en privé voor de medewerkers. 

Uit de interviews blijkt dat veel bibliotheken het idee hebben dat zelfroosteren medewerkers meer 

ruimte biedt om de werk/privébalans te verbeteren 
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Omdat ziekte vaak een ad hoc aanpassing van het lopende rooster vereist, melden zieke 

medewerkers zich meestal direct bij hun leidinggevende. Het signaleren en adresseren van zieke 

medewerkers is iets dat alle bibliotheken doen, ongeacht of er een zelfrooster-systeem wordt 

gebruikt. Dat niet alle diensten in het rooster geclaimd worden (onder-intekening) blijft een 

aandachtspunt voor de meeste bibliotheken die zelfroosteren. Slechts sommige bibliotheken geven 

aan dat zij nooit last hebben van onder-intekening. Dit betreft de bibliotheken die werken met een 

hecht team, waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het sluitend krijgen van het rooster. 

 

Het is van belang dat de organisatie en de medewerkers een realistische verwachting hebben van 

wat zelfroosteren kan bereiken. Er zullen altijd werktijden zijn waarop minder medewerkers 

beschikbaar zijn of die juist als zeer aantrekkelijk worden ervaren. Het is van belang dat zelfroosteren 

bijdraagt aan een verdeling van de werktijden die zoveel mogelijk recht doet aan de wensen van de 

medewerkers binnen de contouren die de organisatie schetst op het gebied van openingstijden, 

bezetting en kwalificaties. Als dat wordt bereikt dan is dat een verbetering voor alle partijen, ook de 

klant die gediend is bij ruimere openingstijden en meer expertise aan de balie.  

 

Zelfroosteren is een investering, niet een kostenbesparing. Over het algemeen kost zelfroosteren 

even veel tijd als het opstellen en aanpassen van een vast rooster. Maar met een zelfrooster-systeem 

verschuift een belangrijk deel van de tijdsinvestering die gepaard gaat met roosteren van de 

organisatie naar de werknemer. Daarnaast wordt het makkelijker om mutaties in het rooster door te 

voeren, waardoor het rooster met dezelfde tijdsinvestering dynamischer is.  

 

Uit de interviews komt naar voren dat zelfroosteren onder bepaalde omstandigheden kan bijdragen 

aan onduidelijkheid en onrust onder medewerkers. Als de methode waarmee de werktijden worden 

afgestemd helemaal veranderd dan kan dat bijvoorbeeld invloed hebben op de werksfeer. Het is van 

groot belang dat de organisatie alert is op wat er gebeurt en hoe dat wordt ervaren.  

 

 

Zelfroosteren gaat niet om de onderlinge inwisselbaarheid van medewerkers,  

maar juist om het slim plannen van alle beschikbare expertises en vaardigheden.  
 

 

Het opleggen van zelfregie is in tegenspraak met zichzelf. Het is van belang om medewerkers mee te 

nemen in de overwegingen en regelmogelijkheden bij de invoering van zelfroosteren. Dat betekent 

niet dat de keuze voor het zelfroostersysteem collectief voorgelegd hoeft te worden, maar wel dat 

medewerkers betrokken worden bij de inbedding er van en daar ook de tijd voor krijgt.  

 

Het is van belang dat de bibliotheekorganisatie actief de vinger aan de pols houdt bij het invoeren 

van zelfroosteren: Worden er opeens langere diensten gedraaid door bepaalde medewerkers? 

Hebben medewerkers het gevoel dat zij worden gemeden of vaker alleen staan? Ontstaan er nieuwe 

WhatsApp-groepen? Omdat werkdruk uit zeer veel facetten bestaat en afhankelijk is van de 

persoonlijke ervaring, blijft het een opgave om actief bij medewerkers op te halen wat het effect van 

zelfroosteren op hen is. 
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6.1 Aandachtspunten voor beleid  
 

 Start het zelfroosteren bij een klein team dat enthousiast is en voorkom kinderziektes 

 Het roostersysteem moet goed functioneren, zodat het duidelijk en overzichtelijk is 

 De organisatie dient voldoende rust en zekerheid te bieden (geen reorganisatie) 

 Behoudt bij de start van zelfroosteren het bestaande rooster grotendeels 

 Evalueer en maak het systeem passend voor de organisatie 

 Zie zelfroosteren niet als een besparing maar als een investering 

 Informeer nieuwe medewerkers over het systeem en de sociale normen 

 Besteed als leidinggevende eventueel vrijgespeelde tijd aan ontwikkeling 

 Richt het roostersysteem zo in, dat het rekening houdt met verschillende expertises 

 De medewerkers moeten invloed hebben op de verbetering van het roostersysteem 

 Houdt actief de vinger aan de pols ten aanzien van de werkbeleving en sociale druk 

 


