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ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN
ROOSTERVORMEN
Deze handleiding ondersteunt het gebruik van de Exceltool ‘Analyse financiële effecten
roostervormen’. Deze Excel bestaat, naast een inleidend tabblad, uit 14 tabbladen, die u stap voor
stap tot de financiële effecten van de gekozen roostervorm zullen leiden, en dit aan de hand van :
• Analyse effect 48-urige werkweek op de arbeidstijd (TAB 1-4)
• Analyse kostenverandering als gevolg de 48-urige werkweek (TAB 5-8)
• Voorstelling en effecten van roostervormen op het resultaat (TAB 9-12)
• Effect van de 48-urige werkweek en de roostervormen op de werknemer (TAB 13-14)

TAB 1: Basis arbeidstijd
Stap 1
Vul het aantal weken (minimum 4, maximum 26) waarover u de analyse wilt uitvoeren in.
Ga vooraf na welke (representatieve) chauffeurs u wilt analyseren en voor welke periode. U kunt het
best één of meerdere volledige ‘cycli’ analyseren, dus bijvoorbeeld wanneer de chauffeur elke 2
weken een extra dag vrij heeft, minstens 4 weken, zodat zowel de week met als de week zonder de
vrije dag in de gegevens even vaak voorkomen.
U kan best enkel de chauffeurs uit de groep die in aanmerking komt voor een bepaalde roostervorm
selecteren. Sommige roostervormen (bv. ploegendienst) zijn immers niet geschikt voor alle ‘groepen’
chauffeurs (bv. chauffeurs op internationale trajecten). Indien gewenst kan de analyse achteraf
herhaald worden voor een andere groep chauffeurs.
Stap 2
Vul de werkuren van de geselecteerde chauffeurs in. Daarbij is het van belang minstens in te vullen:
• Het aantal rijuren per dag.
• De ‘betaalde niet-rijtijd’. Indien u de niet-rijtijd kan uitsplitsen in laden en lossen, wachten en
andere, kan u de hiervoor voorziene kolommen gebruiken, zo niet kunt u de totale betaalde nietrijtijd in de categorie ‘andere’ zetten.
• Op dagen dat de chauffeur niet gewerkt heeft, het soort vrije dag aan te geven. De twee
categorieën vrije dagen zijn:
• Incidentele afwezige dagen: vrije dagen die niet volgens een vast rooster of cyclus lopen,
namelijk vakantiedagen, feestdagen, ATV dagen, ziekte, verzuim en tijd-voor-tijd (type A).
• Andere afwezige dagen: Hiertoe behoren vrije dagen (waarop de chauffeur in principe nooit
werkt) zoals weekenddagen, roostervrije dagen maar ook compensatiedagen voor over- of
weekendwerk (Type B).
• Indien u ook geïnteresseerd bent in de regelmaat in werkuren van uw chauffeurs, vult u ook de
begin- en eindtijden per dag in.

legende

In te vullen door
vervoerder
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Soort afwezige dag:
A – Incidentele afwezige
dag
B – Andere afwezige dag

Aantal uren
per dag
waarop
gereden werd

Aantal werkuren per dag
waarop niet gereden
werd. Indien u geen
uitsplitsing heeft van
deze gegevens, vul dan
alle uren in bij ‘andere’

Begin en
eindtijden
werkdag

Totaal aantal
gewerkte
uren per dag

Toelichting voorbeeld:
Voor chauffeur 1 wordt de gewerkte tijd ingevuld. Deze chauffeur werkt steeds van maandag tot en
met vrijdag; zaterdag en zondag zijn dus ‘andere’ vrije dagen (Type B).
De dinsdag uit de tweede week was een feestdag, deze wordt aangeduid als een incidentele vrije dag
(Type A).

TAB 2: Arbeidstijd per week
Vul voor elke chauffeur het aantal ‘doordeweekse dagen’ in. Dit zijn de ingeroosterde dagen per
week waarin de chauffeur, in de ingegeven periode, normaal gewerkt hebben zou, (dus zonder
afwezigheid van gelijk welke aard). Dagen waarop hij wel werkte, maar die hij normaal niet werkt,
hoeven hier niet ingevuld te worden.
Enkele voorbeelden in een geanalyseerde periode van 6 weken:
•Werkt een chauffeur normaal 5 dagen per week, dan is de in te vullen waarde gelijk aan 30 dagen.
•Werkt hij normaal 6 dagen, dan is de in te vullen waarde 36 dagen.
•Werkt hij normaal 4 dagen, dan is de in te vullen waarde 24 dagen.
•Werkt hij normaal 5 dagen + 1 zaterdag per twee weken, dan is de in te vullen waarde 33 dagen.
•Werkt hij normaal 5 dagen, maar toevallig eens een extra zaterdag, dan is de in te vullen waarde 30
dagen.
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Resultaat
Onderaan het tabblad zie je nu het gemiddelde aantal arbeidsuren per week, en of de chauffeur
voldoet aan de 48-urige werkweek en de 55-urige werkweek
Indien gewenst kunt u nog het aantal vrije dagen (zoals vakantiedagen ATV, ziektedagen etc.)
aanpassen aan de situatie in uw onderneming en ook bekijken wat het effect van
beschikbaarheidstijd (voorziene wachttijd waarbij de chauffeur niet aan de wagen gebonden is, voor
meer informatie, zie document ‘achtergrond 48-urige werkweek’) kan zijn.

Aantal doordeweekse
dagen, in te vullen per
chauffeur

Totaal aantal werkuren in
te analyseren periode
(som uit tab ‘invoer’)

Arbeidstijd zonder
rekening te houden met
beschikbaarheidstijd

Voldoet de chauffeur
aan de 48-urige
werkweek?
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Gewerkte tijd in een
week zonder incidentele
vrije dagen (ideale week)

Voldoet de chauffeur
aan de 55-urige
werkweek?
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Toelichting voorbeeld:
De vervoerder heeft nagegaan bij zijn personeelsafdeling dat het aantal ziektedagen op jaarbasis
gemiddeld slechts 8 dagen is en de chauffeurs gemiddeld 26 dagen vakantie hebben.
Daarnaast beslist hij beschikbaarheidstijd toe te passen op 20% van de niet-rijtijd, omdat na
onderzoek van de ritten van de laatste maand, dit een realistisch percentage lijkt voor de
onderneming.

Beschikbaarheidstijd
aangepast

Vakantiedagen
en ziektedagen
aangepast

Arbeidstijd wanneer
wel rekening wordt
gehouden met
beschikbaarheidstijd

Voldoet de chauffeur aan
de 48-urige of 55-urige
werkweek wanneer
beschikbaarheidstijd
wordt toegepast?

Toelichting voorbeeld:
De eerste chauffeur voldoet niet aan de 48-urige werkweek wanneer geen rekening gehouden
wordt met beschikbaarheidstijd (gemiddelde arbeidstijd van 50 uur), maar wanneer 20% van de
niet-rijtijd, wordt aanzien als beschikbaarheidstijd, voldoet hij wel aan de nieuwe wetgeving.
Chauffeur 2 voldoet ongeacht toepassing van beschikbaarheidstijd, terwijl chauffeur 3 en chauffeur
4 niet voldoen, ook niet na toepassing van beschikbaarheidstijd.
De eerste drie chauffeurs voldoen aan de 55-urige werkweek, de vierde chauffeur enkel na aftrek
van beschikbaarheidstijd.
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TAB 3: Figuur arbeidstijd
Geeft een visuele voorstelling van de arbeidstijd van de geanalyseerde chauffeurs, met en zonder
toepassing van beschikbaarheidstijd.

TAB 4: Regelmaat
Indien u de start en eindtijden van uw chauffeurs heeft ingevuld in het tabblad ‘basis arbeidstijd’,
geeft deze grafiek een visuele weergave van de regelmaat in de werkuren van uw chauffeurs.

TAB 5: Diensttijd wagens
Geef aan of de wagens bij afwezigheid van de ‘vaste’ chauffeur (zoals bij ziekte of vakantie) gedeeld
worden (= ingezet worden met andere chauffeur).

Geef aan of de wagen gedeeld wordt
bij afwezigheid van de vaste chauffeur

Afhankelijk van het al dan niet delen van de wagen, wordt de wagen evenveel of
meer ingezet dan de chauffeur arbeidsuren maakt.

Toelichting voorbeeld:
Wanneer de wagens niet gedeeld worden, staat de wagen stil wanneer de chauffeur afwezig is, en
wordt de wagen dus gemiddeld evenveel ingezet als de chauffeur arbeidsuren maakt. Wordt de
wagen echter gebruikt door een andere chauffeur, wanneer de vaste chauffeur afwezig is, is de
inzet van de wagen hoger dan het aantal arbeidsuren van de chauffeur.
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TAB 6: Jaarkilometrage
Indien u de marssnelheid van uw wagens kent, duid dan 'manueel' aan, en vul de gemiddelde
marssnelheid per vrachtwagen in.
Kent u de marssnelheid,
kies dan manueel en vul
de marssnelheid in
Jaarkilometrage waar in
het model mee gewerkt
wordt
Indien u de marssnelheid niet kent, duid dan onderstaand 'Op basis van kilometrage en inzet per jaar'
aan, en vul het jaarkilometrage en de jaarlijkse inzet van de wagen uitgedrukt in uren, in. Aan de
hand van deze gegevens en de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd wordt het jaarkilometrage
berekend waar in het model verder mee zal gewerkt worden.
Kent u de marssnelheid
niet, vul dan het
jaarkilometrage en de
jaarlijkse inzet van de
wagen in
Jaarkilometrage waar in
het model mee gewerkt
wordt

TAB 7: Kosten
Geef alle vaste en variabele per jaar en per vrachtwagen in. Geef daarnaast de personeelskosten per
jaar in voor de chauffeur die vast op deze vrachtwagen rijdt.
Wanneer de wagen en / of trekker in eigen bezit zijn of aan een vaste jaarprijs gehuurd worden,
kunnen de afschrijvingen worden ingevuld bij vaste kosten, wanneer ze gehuurd worden op
kilometerbasis, kunnen deze kosten bij variabele kosten worden ingevuld.
In te vullen variabele
kosten

In te vullen vaste kosten

In te vullen personeelskosten voor vaste
chauffeur van deze wagen

Totale kost per wagen op
jaarbasis
© Policy Research Corporation
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TAB 8: Effecten 48-urige werkweek
Geef aan of u rekening wilt houden met beschikbaarheidstijd (zoals aangegeven in het tabblad
‘arbeidstijd per week’) en welke de geschatte omzet per kilometer is. Aan de hand van deze gegevens
en de kosten en arbeidstijden die eerder werden ingegeven, kan de invloed van de 48-urige werkweek
op het resultaat bepaald worden.

Afhankelijk van de impact van de 48-urige werkweek op de arbeidstijden van uw chauffeurs, zullen ook
de kosten per kilometer en per jaar veranderen.
Wanneer er bijvoorbeeld minder kan gereden worden onder de 48-urige werkweek
• Zal de vrachtwagen naar alle waarschijnlijkheid ook minder worden ingezet en zal het
jaarkilometrage bijgevolg dalen. Wanneer het jaarkilometrage van een wagen daalt, moeten de vaste
kosten gedeeld worden over een lagere waarde, en stijgen ze per kilometer. Kosten zoals variabele
kosten en personeelskosten stijgen of dalen in verhouding mee met de ingezet van wagen of
chauffeur. Afhankelijk van de mate van de stijging van kosten per kilometer, zal ook de kost per jaar
(kosten per kilometer x jaarkilometrage) stijgen of dalen.
• Hetzelfde geldt voor de omzet. Daalt het jaarkilometrage, dan wordt ook een daling in de omzet
verwacht.
• Wanneer de kosten en omzet op jaarbasis worden samengeteld, kan bepaald worden wat de impact
is van de 48-urige werkweek op het resultaat.
Kan er meer gereden worden als gevolg van de 48-urige werkweek, zal er zich een omgekeerde situatie
voordoen.
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TAB 9: Roostervormen
In dit tabblad worden een aantal voorbeelden van roostervormen gegeven, en de maximale
potentiële stijging in de inzet van een vrachtwagen berekend.
Maximale inzet van de vrachtwagen
onder de 48-urige werkweek

De vervoerder kiest om 4
dagen te werken in een 5
daagse werkweek

Aantal chauffeurs en wagens die minstens
moeten worden ingezet in dit rooster

Maximum inzet
vrachtwagen onder het
nieuwe rooster

Stijging in inzet vrachtwagen
ten opzichte van wanneer
geen rooster wordt toegepast

Toelichting voorbeeld:
De vervoerder wil de effecten van een ‘4 dagen werken op een 5 daagse werkweek’-rooster op zijn
onderneming bekijken. Aangezien dezelfde werktijd op 4 dagen wordt afgewerkt, die momenteel op
een hele week wordt gemaakt, en de 5e dag iemand anders een vergelijkbaar aantal uren werkt,
stijgt de inzet van de wagen met maximaal 25% (= 1/4*5).

De vervoerder wil zien wat het
verschil is bij 4 dagen werken
in een 6 daagse werkweek

Maximum inzet
vrachtwagen onder het
nieuwe rooster

Stijging in inzet vrachtwagen
ten opzichte van wanneer
geen rooster wordt toegepast

Toelichting voorbeeld:
Later bedenkt de vervoerder dat de chauffeurs best vaak op zaterdag rijden, en deze dag ook in het
rooster kan worden opgenomen. Wanneer 4 dagen gewerkt wordt in een 6 daags rooster, kan de
inzet van de wagen tot 50% stijgen.
De maximum inzet van de wagen is belangrijk voor het volgende tabblad
© Policy Research Corporation
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TAB 10: Effecten rooster
Indien u een van de roosters voorgesteld in het tabblad ‘roostervormen’ wenst te analyseren, kan u
het desbetreffende rooster aanklikken. Indien u echter een ander rooster wenst in te voeren, of een
andere maximum inzet van de vrachtwagen verwacht, kan u deze waarde manueel invullen.

Duid het gewenste rooster aan, of
de optie ‘manueel’ wanneer u zelf
een waarde wilt invullen

Verwachte wekelijkse inzet van de
vrachtwagen, onder het nieuwe rooster

Wanneer de inzet van de vrachtwagen per week en bijgevolg ook het verwachte jaarkilometrage
stijgt, zullen ook de kosten veranderen.
• Per kilometer zullen de kosten dalen, aangezien de vaste kosten gedeeld kunnen worden over
een hoger jaarkilometrage (er wordt van uit gegaan dat variabele kosten en personeelskosten in
verhouding gelijk blijven per kilometer).
• In totaal per periode zullen de kosten stijgen of dalen, afhankelijk van de grootteorde van de
daling van de kosten per kilometer.
Kosten per kilometer in
huidige situatie, en
onder 48-urige
werkweek
Kosten per kilometer in
bij toepassing van de
nieuwe roostervorm
Totale kosten van deze
vrachtwagen bij
toepassing van het
nieuwe rooster (hoger
vanwege hoger
jaarkilometrage)
Verschil totale kosten
huidige situatie en
rooster
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Wanneer het jaarkilometrage stijgt, stijgt naar verwachting ook de totale omzet. Wanneer kosten en
omzet samengeteld worden, kan bepaald worden wat de impact is van de nieuwe roostervorm op
het resultaat. Wanneer dit saldo positief is, kan er winst gemaakt worden dankzij roostervorm, is dit
saldo negatief, betekent de invoering van de nieuwe roostervorm verlies voor de onderneming

Effect van de nieuwe roostervorm op het
resultaat van deze vrachtwagen t.o.v. de
situatie onder de 48-urige werkweek

Effect van de nieuwe roostervorm op
het resultaat van deze vrachtwagen
t.o.v. de huidige situatie

TAB 11 : Winst
Grafische voorstelling van de mogelijke winst dankzij de inzet van een nieuwe roostervorm.

TAB 12: Kosten per kilometer
Grafische voostelling van de effecten van de 48-urige werkweek en de gekozen roostervorm op de
kosten per kilometer.

TAB 13: Effecten op werknemer
Overzicht van de effecten van de 48-urige werkweek en de gekozen roostervorm op de arbeidstijd
en het salaris van de werknemer.

TAB 14: Salaris
Grafisch overzicht van de effecten van de 48-urige werkweek en de gekozen roostervorm op het
jaarsalaris van de werknemer.
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TAB 13: Effecten op werknemer
Stap 1
Geef het bruto uurloon per chauffeur aan (betaling aan 100%, overuren en weekenduren worden
automatisch berekend)

Vul het bruto 100% uurloon in, andere
uren worden automatisch aangevuld

Verhouding uren weekuren en
weekenduren per chauffeur

Stap 2
Geef aan of u rekening wilt houden met beschikbaarheidstijd (zoals aangegeven in 'arbeidstijd per
week')
Stap 3
Het jaarlijkse maximum aantal overuren onder de 48-urige werkweek wordt automatisch berekend
(aan de hand van het aantal de afwezige dagen en beschikbaarheidstijd). Indien u dit maximum wenst
te wijzigen bij toepassing van de nieuwe roostervorm, duid dan 'ja' aan bij de vraag 'wijzigt het aantal
overuren'. Als het maximum aantal overuren onder het nieuwe rooster gelijk mag blijven, duid dan
'nee' aan.
Stap 4
Indien u verwacht dat de verhouding van het aantal overuren en weekenduren verandert als gevolg
van het rooster (bijvoorbeeld omdat er meer in het weekend gewerkt wordt en minder in de week),
duid dan 'ja' aan bij de vraag 'verandert de verdeling van doordeweekse overuren, zaterdaguren en
zondaguren' . Zo niet, duid 'nee' aan, dan wordt de huidige verhouding gehanteerd.
Indien u dit maximum aantal overuren
wenst te wijzigen bij toepassing van
de nieuwe roostervorm, duid 'ja' aan.
Zo niet, duid 'nee' aan

Indien u verwacht dat de verhouding van het aantal
overuren en weekenduren verandert als gevolg van het
rooster, duid dan 'ja' aan. Zo niet, duid 'nee' aan, dan
wordt de huidige verhouding gehanteerd.

TAB 14: Salaris
Grafisch overzicht van de effecten van de 48-urige werkweek en de gekozen roostervorm op het
jaarsalaris van de werknemer.
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