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Het gaat bij zelfroosteren om gedrag!

Goed beleid, gedragen spelregels

Goede software

Okay, maar vooral: gedrag

En het goede gesprek hierover!

Hoe krijg je zelfroosteren 

echt effectief?



Dialoog

Begrip van en voor 

elkaars wensenBegrip van en 

voor elkaars 

rollen

Betrokkenheid bij 

de verandering 
Begrip van de 

methodiek

Dialoog
Afspraken 

maken



De spelregels: ronde 1 (slaan we over) 

Voorbereiding

• Verdeling van opdrachtkaarten (baas, planner, medewerker 1 t/m 6)

• Verdeling dagkaartjes over de ‘medewerkers’

Kwartet

• Zoveel mogelijk kwartetten verzamelen

• Bij ieder kwartet een dagkaartje leggen op de ‘gewenste’  dag 

• Overige dagkaarten om de beurt opdelen 



De spelregels: ronde 2 (voorbereiding)

• Verdeling van opdrachtkaarten: medewerker 1 t/m 6, planner, 

baas

• Verdeling van de kwartetten over de deelnemers

• Verdeling dagkaartjes over de ‘medewerkers’

• Dagkaartjes om beurten neerleggen op de dag in de 

weekagenda

• Zie de voorkeuren op je medewerkerkaart en leg je 

dagkaartje op ‘werken’ of ‘vrij’

•



De spelregels: ronde 2 (het spel begint)

• Om de beurt een kwartet inleveren en de discussie voeren

• Geef daarbij eerst je eigen mening (1 van de 4 posities)

• Daarna discussie (3-4 minuten) en kom tot keuze

• Leg het kaartje van je groepskeuze apart

• Daarna een verschuiving doen in het rooster. Let op:

• Bezettingseis & eigen wensen / rol

• Verschuiven mag:

• Alleen van je eigen kaart!

• Kaart van ander (mits bovenop)

• Ruilen 

• Houd daarbij je dagkaartje op de dag zelf!

•



De spelregels: het einde

Het spel is afgelopen als:

1. De weekagenda compleet is 

2. De kwartetten op zijn

Puntentelling:

• Medewerker: 1 punt voor iedere ‘juiste’ wens

• Baas: 1 punt voor iedere dag die volgens bezettingseis ligt (1 punt aftrek voor iedere 

misfit, flexkaart kost ½ punt)

• Planner: 2 punten voor ieder rooster dat aan de eisen voldoet

• Iedereen: bonuspunten bij een compleet rooster (max. 4 punten, in aflopende volgorde: 

4 punten voor de laatste speler, 3 punten voor 1-na-laatste, enz)



Okay, spelen maar!


