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Individueel Roosteren 

Workshop individueel roosteren: win-win 
U wilt efficiency in de planning: daar is vaak productiviteitswinst te behalen door een betere 

afstemming tussen benodigde en beschikbare personeelscapaciteit. Een absolute must in deze 

economisch zware tijden. Tegelijk willen uw medewerkers een betere balans tussen werk en privé. 

Met meer zeggenschap over hun individuele werktijden. Past helemaal bij de moderne tijden van 

individualisering en mondige medewerkers. 
 
 
 

Wat is individueel roosteren?  
Bij individueel roosteren (ook zelfroosteren 

genoemd) gaat het om systemen waarbij 

medewerkers in een bepaalde mate hun eigen 

werktijden vaststellen. De werkgever krijgt 

hiermee flexibiliteit en een betere afstemming van 

de gevraagde en de beschikbare 

personeelscapaciteit. De werknemer heeft 

hiermee meer individuele zeggenschap over de 

eigen werktijden, en kan daarmee werk en privé 

beter op elkaar afstemmen. 
  

Waarom de workshop individueel 

roosteren? 
Aan de keuze voor en het ontwerp van een 

zelfroostersystematiek gaan veel keuzes vooraf.  

 

De workshop gaat in op de theorie van het 

zelfroosteren. Doordat wij ruime ervaring hebben 

met implementatietrajecten van zelfroosteren 

besteden we ook veel aandacht aan 

praktijkvoorbeelden.  

 

Daarnaast help de workshop u met het 

identificeren welke vorm van zelfroosteren het 

meest geschikt is (wat) en geeft een doorkijk naar 

de implementatie. 

 

Waarom ModernWorkx inschakelen? 
Het invoeren van zelfroosteren is niet eenvoudig. 

Het planningproces moet worden aangepast, de 

medewerkers moeten wennen aan een nieuw 

systeem van wensen invoeren, de managers 

moeten anders omgaan met bezettingseisen en 

werktijden. Bovendien is het voor 80% een 

veranderingsproces, waarbij de rol van sociale 

partners cruciaal is. Om die redenen is het fijn om 

te profiteren van de ervaring en kennis van 

ModernWorkx. Bovendien hebben we veel 

ervaring met het geven van trainingen en 

workshops. Een ideale combinatie dus.  

  

Contact 
Meer weten over individueel roosteren? 

Neem contact op met dr.ir. Jan de Leede, 06-

46012830 of jandeleede@modernworkx.nl  
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