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1. INLEIDING 
 
 
Dit rapport analyseert volcontinue ploegenarbeid vanuit zowel een medische, sociale als 
bedrijfseconomische invalshoek, zonder aan één van deze invalshoeken een 
voorkeursbehandeling te geven. We hopen dat het een bescheiden bijdrage levert tot drie 
doelstellingen, namelijk een overzicht geven van de problematiek industriële volcontinue 
ploegenarbeid anno 2002 in België, zowel vanuit een visie gedragen door werknemer en 
werkgever, tevens bijdragen tot meer inzicht in de verschillende stelsels ploegenarbeid, en 
hopelijk ook oplossingen of verbeteringen aandragen die voor alle betrokken partijen 
aanvaardbaar zijn.  
 
Het rapport bestaat uit twee delen: 
• Het eerste deel bespreekt de belangrijkste volcontinue ploegenstelsels die vandaag in 

België bestaan. Een afsluitend hoofdstuk vergelijkt de belangrijkste verschillen. Dit 
rapport wil een inzicht geven in de actuele industriële toepassingen van volcontinue 
ploegenarbeid, met de bedoeling alle betrokken partijen te ondersteunen bij hun 
zoektocht naar het meest aangewezen ploegenstelsel in een gegeven 
ondernemingssituatie.  

• Het tweede deel verduidelijkt het instrumentarium waarmee de verschillende 
ploegenstelsels geanalyseerd zijn: het gaat zowel om tijdsorganisatorische, 
bedrijfseconomische, medische als sociale gegevens, die elk in een afzonderlijke bijlage 
toegelicht worden. 

 
In deze studie worden ploegenstelsels vergeleken aan de hand van hun impact op het bedrijf 
en de werknemer, en dit voor variabelen die op een objectieve, neutrale manier kunnen 
geanalyseerd worden, namelijk: 1/ de arbeidstijd en de bedrijfseconomische betekenis van 
ploegenarbeid (ploegbezetting en loonkost), 2/ de impact op medisch vlak, 3/ de impact op 
sociaal vlak, en 4/ de impact op de combinatie arbeid en gezin. Met objectief wordt bedoeld 
dat niet de mening of visie van de betrokken werknemers of management bevraagd wordt, 
maar dat kenmerken en eigenschappen van ploegenstelsels geanalyseerd worden: we gaan 
niet na hoe een groep werknemers bijvoorbeeld nachtwerk ervaart, maar vergelijken het 
aantal nachtdiensten (een objectief gegeven) in verschillende stelsels.  
 
Dit betekent dat ploegenstelsels - en dus geen ondernemingen - aan bod komen: uiteraard is 
elk toegelicht stelsel gebaseerd op één of meerdere concrete ondernemingen, maar enkel 
elementen die betrekking hebben op het ploegenstelsel worden opgenomen, en meer 
ondernemingsspecifieke elementen uit de analyse geweerd.  
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Om een objectieve vergelijking mogelijk te maken hanteren we voor elk onderzocht stelsel 
maximaal gelijkaardige uitgangspunten: de arbeidsduur bedraagt telkens 36,5 uur per week, 
de arbeidsduurverkorting of het aantal dagdiensten is (bijna) aan elkaar gelijk, en dergelijke 
meer. In hoofdstuk 3.1 vanaf pagina 25 worden deze uitgangspunten gedetailleerd 
toegelicht.  
 
De analyse op sociaal vlak concentreert zich op de verschillen met de arbeidssituatie van 
een gewone dagwerknemer gehanteerd: vertrekpunt is de klassieke werkweek van 8.00uur 
tot 16.00uur op weekdagen, wat impliceert dat nachtwerk en weekendwerk als niet ideaal 
(afwijkend) worden ingeschat. Ongetwijfeld ervaart niet elke werknemer nachtwerk of 
weekendwerk (en dus ook vrije tijd tijdens de week) als negatief, maar het analysekader van 
deze studie heeft noodzakelijkerwijs de maatschappelijk gangbare praktijk als uitgangspunt: 
als normaal wordt beschouwd dat de arbeidstijd minder dan 40 uur per week bedraagt, dat 
vóór 8.00uur ’s morgens en na 18.00uur ’s avonds werken niet evident is, wat eveneens 
geldt voor weekendwerk. De financiële vergoeding voor ploegenarbeid is vandaag trouwens 
in elke Belgische onderneming aanzienlijk hoger dan voor gewone dagarbeid, wat illustreert 
dat ploegenarbeid algemeen als afwijkend wordt ervaren.  
 
Met andere woorden, de lezer die de gekozen uitgangspunten niet deelt zal in deze studie 
niet de antwoorden over ploegenarbeid vinden die hij of zij zoekt, welke ook zijn of haar 
wensen zijn. Maar ook de lezer die de gekozen uitgangspunten wel onderschrijft, dient bij de 
interpretatie van de resultaten niet uit het oog te verliezen vanuit welk kader de analyse 
vertrekt. 
 
Het hoeft uiteraard geen betoog dat het ontwikkelde analysekader op geen enkele wijze het 
inzicht of de werkzaamheden van arbeidsgeneesheren (wat betreft het medische domein), 
sociale partners of besluitvormingsniveaus in een onderneming (de andere domeinen) in 
vraag wil stellen. Het ontwikkelde instrumentarium kan hoogstens als aanvullend of 
inspirerend in dergelijk besluitvormingsproces beschouwd worden. 
 
Een laatste waarschuwing tenslotte voor alle lezers: ploegenarbeid is zowel voor werknemer 
als werkgever een moeilijke aangelegenheid, waarin complexe aspecten van een 
arbeidssituatie voor een werknemer (nachtrust, vermoeidheid en gezondheid, uurregeling, 
loon, het sociale leven naast het werk…) gecombineerd worden met complexe aspecten 
voor een werkgever (directe en indirecte loonkost, nachtrust…), terwijl ploegenarbeid ook 
nog eens de toetssteen voor het sociaal overleg in heel wat ondernemingen is, waarbij we 
gemakshalve aan het overleg op hoger niveau voorbijgaan. De lezer die dergelijke 
complexiteit kan inschatten weet dat een rapport deze materies wel kan synthetiseren, maar 
niet alle relevante aspecten gedetailleerd behandelen.  
 
Erwin Eysackers 
Juni 2003 
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2. PLOEGENARBEID IN VOLCONTINUE BEDRIJVEN: EEN SCHETS 
 
2.1 Definities en belangrijkste begrippen  
Het begrip ploegenarbeid slaat op arbeidstijdregelingen waarbij in een periode van 24 uur 
twee of meer diensten gewerkt wordt door verschillende groepen werknemers (genaamd 
ploegen) op dezelfde arbeidsplek. Deze groepen arbeiders verrichten ongeveer identiek 
werk. Het begrip dienst is in het Nederlands taalkundig beter, maar in de praktijk wordt vaak 
het Engelse begrip shift gebruikt (de “vroege shift”, de “late shift”). In de verdere tekst 
hanteren we het begrip dienst als synoniem voor wacht of shift.  
 
Gedurende elke dienst zijn een aantal werknemers die samen een ploeg vormen 
verantwoordelijk voor de toevertrouwde taken. Deze taken worden regelmatig buiten de 
‘normale’ arbeidsuren verricht, dus na 18.00uur en vóór 06.00uur. Meestal is er sprake van 
een vorm van rotatie (elke ploeg werkt de ene keer bijvoorbeeld ’s morgens en de andere 
keer in de namiddag), maar strikt noodzakelijk is dat niet.  
 
Op basis van het aantal arbeidsperioden per week wordt globaal een onderscheid gemaakt 
tussen drie typen tijdsregelingen: 
− In discontinue systemen wordt de productie dagelijks onderbroken (meestal ’s nachts). 

In vele klassieke industriële sectoren zoals de autoassemblage worden dergelijke 
systemen toegepast met een wekelijkse bedrijfstijd tussen 64 en 88 uur (enkel een 
ochtend- en middagploeg), en een arbeidstijd die (meestal) de helft van de bedrijfstijd 
bedraagt. 

− In semi-continue systemen wordt de productie wekelijks (meestal in het weekeinde) 
onderbroken. De bedrijfstijd bedraagt tussen 96 en 144 uur in een drieploegenstelsel 
(ochtend-, middag- en avondploeg). 

− In volcontinue systemen wordt de productie hooguit een enkele keer per jaar 
onderbroken, maar vaak draait de onderneming 365 dagen per jaar. Vier of meer 
ploegen garanderen een continue bezetting tijdens de gehele week en weekeinde. De 
bedrijfstijd bedraagt standaard minstens 160 uur op weekbasis (op een theoretisch 
totaal van 7 * 24 = 168 uur), en de werknemers hebben een afwisselend uurrooster met 
ochtend-, middag- en avonddiensten. 

 
In deze studie wordt enkel aandacht besteed aan volcontinue systemen.  
 
Men spreekt van een volcontinu vierploegenstelsel als vier ploegen de volcontinue 
arbeidsdienst garanderen: dus vier ploegen wisselen elkaar van de vroege dienst op 
maandag tot en met de nachtdienst op zondagavond af. In een vijfploegenstelsels zijn er vijf 
ploegen actief, en in een zesploegenstelsel uiteraard zes. 
 
 
Van belang is dat het gaat om ploegenstelsels (of ploegendienstregelingen). Hoewel het 
begrip werkrooster of uurrooster vaak synoniem is met het begrip ploegenstelsel wordt een 
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onderscheid tussen beide begrippen gemaakt: het begrip ploegenstelsel wordt gereserveerd 
voor het overkoepelende systeem, dus de ontwerpregels en algemene kenmerken van het 
systeem, en het begrip uurrooster voor de concrete vormgeving daarvan. Eenzelfde 
ploegenstelsel kan toegepast in verschillende ondernemingen dus leiden tot op elkaar 
gelijkende maar niet volledig identieke uurroosters. 
 
Voor de beschrijving van een ploegenstelsel is in wezen enkel informatie nodig over de 
bedrijfstijd, de gemiddelde arbeidstijd, het aantal roosters, en de manier waarop deze 
roosters op elkaar zijn afgestemd. Onderstaand overlopen we de belangrijkste begrippen. 
 
1. De arbeidstijd wordt gewoonlijk aangeduid als de gemiddelde arbeidstijd per week. 

Anders dan bij de normale dagwerknemer1 (de kantooruren “van negen tot vijf”) kan bij 
ploegenarbeid de arbeidstijd per week verschillen. Door de opkomst van mengsystemen 
(bijvoorbeeld een 4-ploegendienst wordt afgewisseld met een 5-ploegendienst tijdens 
een gedeelte van het jaar) wordt het steeds gebruikelijker om de arbeidstijd op jaarbasis 
te benaderen. Onderscheid dient gemaakt met de bedrijfstijd, zijnde de tijd dat het 
bedrijf functioneert of “draait”: in volcontinue bedrijven is dat theoretisch 365 dagen per 
jaar (behalve bij collectieve sluitingsperiodes), en dus 365 * 24 = 8670 uur per jaar. In de 
praktijk wordt vaak de gemiddelde arbeidsduur over vier jaar met inclusief één 
schrikkeljaar gehanteerd, zodat de bedrijfstijd gemiddeld 365,25 dagen per jaar 
bedraagt.  

 
2. De allocatie van de arbeidstijd (ook: tijdsallocatie) bepaalt wanneer men werkt (en niet 

werkt), dus wanneer een ploegenarbeider de vroege, late of nachtdienst heeft en op 
welk uur deze diensten aanvatten.  

 
3. De duur van een dienst (of werkdag) kan op drie manieren worden weergegeven: 

a. Als de werktijd waarvoor men effectief betaald wordt, dus zonder de onbetaalde 
pauzes. 

b. Als de werktijd plus de onbetaalde pauzes. 
c. Als de werkgebonden tijd, zijnde de volledige arbeidstijd met inbegrip van de tijd 

voor het woon-werkverkeer. 

                                                 
1  In de verdere tekst wordt met “normale” dagdienst steeds de klassieke tijdsindeling van de grote 

meerderheid van Belgische werknemers bedoeld, waarbij men een dienst van (ongeveer) 8 uur werkt 
tussen de ochtend en de late namiddag of vooravond.  
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De overdracht van de dienst tussen twee opeenvolgende ploegen wordt in de regel niet 
als werkduur beschouwd, al kan deze overgangstijd soms niet verwaarloosd worden: in 
heel wat ondernemingen zijn de werknemers een kwartier vroeger dan de aanvang van 
hun dienst ter plekke, en blijven zij een tiental minuten langer als in het uurrooster 
aangegeven. We rekenen deze overdracht verder niet mee in de dienstduur. 
 
Wij houden in deze studie geen rekening met pauzes tijdens de diensten omdat de 
meeste sectoren met ploegenarbeid dit onderscheid niet (meer) kennen2: er bestaan in 
België anno 2003 geen onbetaalde pauzes meer (uiteraard met een aantal 
uitzonderingen, zoals voor middagpauzes tijdens bijkomende dagdiensten). We 
behouden wel het begrip werkgebonden tijd zoals hoger gedefinieerd. 
 
Bij sommige ploegenstelsels loopt de duur van de diensten uiteen: een voorbeeld is de 
verlengde 12-urige weekenddienst terwijl tijdens de week een dienstduur van 8 uur 
behouden blijft. 

 
4. De begin- en eindtijden van diensten zijn in principe vast of flexibel. Sinds de jaren 

zestig hebben vooral dagdienstwerkers een grotere individuele vrijheid in het bepalen 
van de begin- en eindtijden van het werk, wat aangeduid wordt als “glijdende uren” . 
Deze flexibilisering is – hoewel moeilijker praktisch realiseerbaar – denkbaar binnen 
ploegenstelsels, maar wordt niet of zeer weinig toegepast. We gaan er dan ook volledig 
aan voorbij. 

 
5. De cyclus is de periode waarin het ploegenstelsel loopt voordat de cyclus zich herhaalt. 

In de regel hebben vierploegenstelsels een cyclus van vier weken, vijfploegenstelsels 
een cyclus van vijf weken, enzovoort. De cyclusduur betreft de periode waarin de 
cyclus loopt. Daarbij gaat het niet alleen om de soorten diensten (vroege, late 
diensten….), maar tevens om de dagen van de week waarop deze diensten vallen. 
Werkt men bijvoorbeeld eerst een week van maandag tot en vrijdag de ochtenddienst, 
daarna een week de middagdienst om vervolgens weer op maandag met de 
ochtenddienst te beginnen, dan bedraagt de cyclusduur twee weken.  

                                                 
2  We reserveren de begrippen bruto en netto arbeidstijd op jaarbasis trouwens voor de arbeidstijd op 

jaarbasis, respectievelijk met en zonder arbeidsduurverkorting, anciënniteit en dergelijke meer. Zie 
hoofdstuk 14.1 vanaf pagina 163. 
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6. Een onderscheid wordt gemaakt tussen vrije dagen (in het Engels: off time), zoals het 

weekeinde voor normale dagdiensten), en andere vormen van gelegitimeerde 
afwezigheid zoals bijvoorbeeld vakantiedagen. In deze tekst verwijst vakantie steeds 
naar de “echte” vakantie, dus de al dan niet collectief opgenomen vakantiedagen: een 
vrij weekend is geen vakantieperiode want gelijk aan twee vrije dagen, aangezien men 
op deze dagen niet dient te werken en de werknemer zijn afwezigheid dus niet hoeft te 
legitimeren.  

 
7. In vele ondernemingen wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende vormen van 

voorziene3 gelegitimeerde afwezigheid, die samen het geheel van niet-werkdagen 
uitmaken: 

• Vrije cyclusdagen, vergelijkbaar met het weekend voor gewone dagwerknemers. 
• Vakantiedagen: meestal 20 per jaar. 
• Arbeidsduurverkorting (afgekort als ADV-dagen), vooral talrijk in 4-ploegenstelsels. 

Tevens is er een onderscheid tussen betaalde en onbetaalde ADV-dagen. 
• Compensatie voor gewerkte feestdagen: in volcontinue ploegenstelsels wordt ook op 

zondag en feestdagen gewerkt, en krijgen de werknemers de gewerkte feestdagen 
gecompenseerd met een bijkomende (en ook dubbel betaalde) vakantiedag. 

• Ondernemings- of sectorspecifieke bijkomende niet-werkdagen, zoals bijvoorbeeld 
anciënniteitdagen. 

 
8. De rotatiesnelheid bepaalt in welk tempo de diensten (dus de ochtend-, middag- en 

nachtdiensten) elkaar afwisselen. Een normale dagdienst heeft een rotatiesnelheid van 
nul: bij deze arbeidstijdregeling vindt geen afwisseling van diensten plaats, aangezien 
iedereen alle dagen bijvoorbeeld om 8.30uur begint en om 17.00uur stopt4. Bij 2- en 3-
ploegendienst bedraagt de rotatiesnelheid meestal een week, wat betekent dat men na 
een week ochtenddienst de middagdienst ingaat, de 3de week opnieuw de ochtenddienst 
loopt, enzovoort. Overigens spreekt men in dit verband ook over de wisselperiode: in het 
laatste voorbeeld bedraagt de wisselperiode een week, aangezien er elke week 
gewisseld wordt. We vermijden dit begrip eveneens aangezien het voor volcontinue 
systemen bijna niet toe te passen is: er zijn te veel wisselperiodes in sommige roosters, 
zodat we enkel de begrippen cyclus en cyclusduur behouden. 

 
9. De rotatierichting verduidelijkt in welke richting de elkaar opvolgende diensten roteren: 

als dat “tegen de klok” ingaat (een middagdienst wordt gevolgd door een ochtenddienst) 
spreekt men van een achterwaartse rotatierichting. Met “de klok mee” roteren is dan 
uiteraard de voorwaartse rotatierichting.  
Dit begrip is in strike zin niet van toepassing op een dagelijkse arbeidstijd van 12 uur, 
aangezien men dan slechts twee diensten per dag heeft (een dagdienst en een 

                                                 
3  Onvoorziene afwezigheid betreft bijvoorbeeld een dag afwezigheid wegens ziekte. 
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nachtdienst), de rotatie tegelijkertijd voorwaarts en achterwaarts is: een dagdienst 
gevolgd door een nachtdienst levert immers zowel voorwaarts als achterwaarts een 
tijdsverschil van 12 uur op. 

 
10. Het aantal ploegen is misschien het belangrijkste kenmerk van een ploegenstelsel. 

Normaliter staat dit in functie van de bedrijfstijd en de arbeidstijd. Bijvoorbeeld bij een 
bedrijfstijd van 168 uur per week en een arbeidstijd van 33,6 uur per week is er in de 
regel sprake van een vijfploegendienst (immers: 168 uur per week / 5 ploegen = 33,6 uur 
per week). Het aantal ploegen is echter niet altijd een afgeleide van de bedrijfstijd en de 
arbeidstijd. Bij de vijfploegendienst bijvoorbeeld kan de werktijd langer zijn dan 33,6 uur, 
doordat extra dagdiensten, terugkomdagen of trainingsdiensten zijn ingelast. Het aantal 
atypische ploegenstelsels is in de praktijk dan ook zeer talrijk. 

 
 
2.2 Ploegenarbeid in België: belangrijker dan men denkt 
Ploegenarbeid heeft een grotere economische betekenis dan vaak gedacht, ook in 
industriële of economische middens. Onderstaande tabellen geven de recentste gegevens 
voor de gehele Vlaamse en Belgische economie weer5.  
 
Iets meer dan 10% van de tewerkstelling in Vlaanderen anno 2000 – het gaat om een 
216.000 personen - werkt in ploegen6: hiermee is uiteraard niet bedoeld dat al deze 
ploegen ook volcontinu draaien, het gaat ook om twee- of drieploegenstelsels. In de 
industrie gaat het om iets meer dan 25% (131.000 personen), in de transportsector om 
een 11% (21.000 personen), en in de gezondheidssector om een 14% (33.000 personen).  

                                                                                                                                                      
4  We gaan voorbij aan de zogenaamde “glijdende” werkuren, aangezien die aan het principe van begintijd 

en eindtijd van een dienst niets veranderen.  
5  Gebaseerd op MALFAIT 2001. 
6  Ploegenarbeid wordt in eerder nauwe zin gedefinieerd: in deze tabellen zijn geen werknemers in stelsels 

met afwijkende uren opgenomen, en ook geen zogenaamde variabele, flexibele of onderbroken roosters. 
Ook werknemers in stelsels enkel bestaande uit avondwerk, nachtwerk, zaterdagwerk en/of zondagwerk 
zijn niet opgenomen.  
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Ploegenarbeid per sector in Vlaanderen (2000) totaal ploegenarbeid 

(n) (n) (%) 
TOTAAL 2.047.372 216.153 10,6% 

Winning van delfstoffen 2.117 380 17,9% 
Industrie 513.803 130.943 25,5% 

Productie en distributie van elektriciteit en gas 18.462 946 5,1% 
Bouwnijverheid 121.533 934 0,8% 

Groot- en kleinhandel, reparatie van auto's en huishoudelijke artikelen 219.174 8.258 3,8% 
Hotels en restaurants 43.202 2.755 6,4% 

Vervoer, opslag en communicatie 184.088 20.833 11,3% 
Financiële instellingen 84.080 582 0,7% 

Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven 163.526 4.301 2,6% 
Openbaar bestuur 202.561 9.756 4,8% 

Onderwijs 179.423 1.933 1,1% 
Gezondheid en maatschappelijke dienstverlening 235.928 32.801 13,9% 

Gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten 58.870 1.732 2,9% 

. 
Ploegenarbeid per sector in België, 2000 totaal ploegenarbeid 

(n) (n) (%) 
TOTAAL 3.312.068 305.082 9,2% 

Winning van delfstoffen 7.054 1.252 17,8% 
Industrie 712.603 163.899 23,0% 

Productie en distributie van elektriciteit en gas 33.141 1.583 4,8% 
Bouwnijverheid 191.849 1.675 0,9% 

Groot- en kleinhandel, reparatie van auto's en huishoudelijke artikelen 365.794 13.951 3,8% 
Hotels en restaurants 73.065 5.358 7,3% 

Vervoer, opslag en communicatie 290.801 31.982 11,0% 
Financiële instellingen 143.503 1.422 1,0% 

Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven 255.256 6.916 2,7% 
Openbaar bestuur 385.890 17.715 4,6% 

Onderwijs 315.171 3.864 1,2% 
Gezondheid en maatschappelijke dienstverlening 384.599 51.573 13,4% 

Gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten 101.122 3.347 3,3% 
 
In België ligt het aandeel van ploegenarbeid in de tewerkstelling in de grote sectoren 
(industrie, vervoer, gezondheidssector) systematisch wat lager: de verschillende 
economische kenmerken van Vlaanderen, Wallonië en Brussel komen ook in deze cijfers 
tot uiting.  
 

Ploegenarbeid naar arbeidscontract, Vlaanderen en België, 2000 TOTAAL Ploegenarbeid 
 (n) (n) (%) 

Vlaams Gewest TOTAAL 2.408.963 217.851 9,0% 
 Arbeiders 735.927 140.342 19,1% 
 Bedienden 770.388 41.233 5,4% 
 openbare sector 541.057 34.578 6,4% 
 zelfstandigen zonder personeel 202.737 1.132 0,6% 
 zelfstandigen met personeel 106.440 455 0,4% 
 helpers - medewerkend familielid (zonder vergoeding) 52.414 111 0,2% 

België TOTAAL 3.882.617 309.583 8,0% 
 Arbeiders 1.103.177 184.737 16,7% 
 Bedienden 1.265.530 65.048 5,1% 
 openbare sector 943.361 55.297 5,9% 
 zelfstandigen zonder personeel 333.556 3.165 0,9% 
 zelfstandigen met personeel 163.211 920 0,6% 
 helpers - medewerkend familielid (zonder vergoeding) 73.782 415 0,6% 

 
Het overgrote deel van de werknemers in ploegen blijken arbeiders te zijn, wat niet hoeft te 
verwonderen. Het aantal bedienden en personen tewerkgesteld in de openbare sector 
(politieagenten, brandweer…) is echter helemaal niet verwaarloosbaar. 
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Ploegenarbeid naar geslacht, leeftijd, 

en opleidingsniveau in België, 2000 
TOTAAL Ploegenarbeid 

 (n) (n) (% totaal) % ploegenarbeid 
TOTAAL 3.312.068 305.082 9,2%  
mannen 1.899.648 210.750 11,1% 69,1% 
vrouwen 1.412.420 94.332 6,7% 30,9% 

15-24 jaar 334.355 41.906 12,5% 13,7% 
25-39 jaar 1.543.005 143.309 9,3% 47,0% 
40-54 jaar 940.956 90.207 9,6% 29,6% 
55-64 jaar 493.752 29.660 6,0% 9,7% 

Lager Onderwijs 331.986 38.777 11,7% 12,7% 
Lager Secundair Onderwijs 675.876 87.835 13,0% 28,8% 
Hoger Secundair Onderwijs 1.211.052 131.758 10,9% 43,2% 

Hoger Onderwijs Korte Type 632.269 37.144 5,9% 12,2% 
Hoger Onderwijs Lange Type 131.545 5.089 3,9% 1,7% 

Universitair Onderwijs 329.340 4.479 1,4% 1,5% 
 
Opvallend is het hoge aantal vrouwen in ploegenstelsels, wat ongetwijfeld in belangrijke 
mate beïnvloed wordt door de gezondheidssector: in de industriële sector worden bijna 
geen vrouwen in ploegenstelsels aangetroffen, en zeker niet in volcontinue 
ploegenstelsels. Gesteld mag worden dat de gemiddelde ploegwerknemer in België een 
mannelijke arbeider is tussen 25 en 39 jaar met een opleiding Hoger Secundair 
Onderwijs. 
 
 
2.3 De vormgeving van ploegenarbeid: welke analysecriteria worden gehanteerd? 
De vormgeving van een ploegenstelsel en uurrooster is zowel “politiek” als “technisch” 
een complexe aangelegenheid, vooral door het grote aantal keuzes dat moet worden 
gemaakt evenals de uiteenlopende gevolgen van deze keuzes.  
 
Vooreerst dient gewezen op de onvermijdelijkheid van ploegenarbeid: bijna elke 
onderneming met volcontinue arbeid organiseert het werk volcontinu omdat er geen 
alternatieven zijn: de aard van deze onvermijdelijkheid kan van technisch aard zijn 
(bijvoorbeeld een glasoven vraagt dat hij continu gevuld en geledigd wordt, anders stolt 
het glas waardoor de oven zichzelf vernietigt) dan wel economisch zijn (heel wat 
chemische processen kunnen stilgelegd worden, maar vragen dat ze volcontinu blijven 
draaien om de investering te rechtvaardigen).  
 
Maar hoe deze onvermijdelijkheid van volcontinue ploegenarbeid in een concreet stelsel 
vertaald wordt verschilt uiteraard sterk, waarbij zich zowel “politieke” als “technische” 
kuzes stellen. Met “politieke” keuzes wordt bedoeld: bewuste beleidskeuzes, meestal op 
bedrijfsniveau en al dan niet na overleg, over arbeidstijd, ploegenpremies of andere 
kosten die met ploegenarbeid verbonden zijn. Met “technisch” wordt bedoeld dat veel 
kenmerken van elkaar afhankelijk zijn en onlosmakelijke met elkaar verbonden: verkiest 
men bijvoorbeeld een bedrijfstijd van meer dan 120 uur per week, dan betekent dat per 
definitie weekendwerk aangezien er slechts 5 weekdagen * 24 uur per dag = 120 uur per 
week ter beschikking staan. 
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Daarnaast wordt het maken van keuzen nog bemoeilijkt door de gevolgen die deze 
kunnen hebben voor niet-roostertechnische aspecten van het gehele bedrijf: de invoering 
van volcontinudiensten vereist bijvoorbeeld een speciale regeling voor het (preventief) 
onderhoud van het machinepark, wat zowel een financiële als organisatorische impact 
heeft. De complexiteit van de vormgeving van ploegdiensten roept dan ook de vraag op 
naar de criteria die systematisch gehanteerd (zouden) moeten worden. Een viertal 
categorieën is relevant, die we onderstaand kort overlopen. 
 
2.3.1 Externe criteria  
De externe criteria hebben te maken met de eisen die van buitenaf aan de 
bedrijfsorganisatie en de arbeidsorganisatie worden gesteld. Meer specifiek gaat het over 
de relatie met de economische buitenwereld (zoals de concurrentiepositie), de 
economische infrastructuur (zoals de arbeidsmarkt), de technologie, de arbeidsrechtelijke 
en verwante wettelijke aspecten (bijvoorbeeld de wetgeving op de arbeidstijd), en de 
externe “politieke” aspecten (bijvoorbeeld de visie van sociale partners). Deze criteria 
verschillen uiteraard van bedrijf tot bedrijf en van sector tot sector omdat zij van vele 
factoren afhankelijk zijn. Het behoeft geen betoog dat de wettelijke bepalingen het meest 
dwingende karakter hebben, maar uiteraard is ook de impact van de andere elementen 
niet te onderschatten.  
 
In vergelijking met de normale arbeidstijd zijn er meer vrijheidsgraden aanwezig bij het 
ontwerp van volcontinue tijdsregelingen, omdat de arbeidstijd over het geheel van zeven 
dagen van de week gespreid kan worden. Het gevolg is uiteraard dat volcontinue 
regelingen een grotere variëteit kennen. Toch worden “beproefde” regelingen vaak van 
buren, collega’s of concurrenten overgenomen: een in de praktijk vruchtbaar systeem - 
om welke reden ook – vindt meestal op grote schaal navolging.  
 
2.3.2 Interne bedrijfscriteria 
De bedrijfsgebonden criteria hebben direct of indirect te maken met de doelmatigheid van 
de organisatie en haar kenmerken. Samengevat gaat het om de productietechniek (wat is 
technisch wel en niet mogelijk met de aanwezige middelen?) en de interne infrastructuur 
(zoals beschikbare ruimtes en faciliteiten), de taakstructuur (zoals de mate waarin werk en 
kennis kan overgedragen en gedeeld worden), de personeelsbehoeften (zoals het aantal 
personen per functie), de arbeidsvoorwaarden (zoals de ploegenpremie), en interne 
“politieke” aspecten (zoals het standpunt van het management en de ondernemingsraad 
over ploegenarbeid). 
 
2.3.3 Persoonsgebonden criteria: de visie van de betrokken werknemers 
Het betreft problemen van werknemers door het werken in een bepaald rooster, en de 
wensen, behoeften en voorkeuren ten aanzien van veranderingen in dat rooster. In wezen 
gaat dat om de vraag: welk rooster heeft de voorkeur van (de meerderheid van) de 
ploegwerknemers? 
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Omdat genoemde factoren bepaald worden door de concrete arbeidssituatie evenals het 
gekozen rooster is het niet eenvoudig om deze elementen behoorlijk in kaart te brengen: 
theoretisch dienen zij in elke situatie steeds opnieuw geanalyseerd, wat in de meest 
uitgebreide vorm betekent dat alle betrokkenen op systematische wijze ondervraagd 
worden over hun persoonlijke achtergrond (leeftijd, gezinsomstandigheden…), de ervaren 
ongemakken specifiek tengevolge van de arbeidstijdregeling waarin men werkzaam is 
(vermoeidheid, sociale beperkingen…), en de gewenste veranderingen.  
En bij dit laatste dient dan nog verondersteld dat de betrokkenen grondig en objectief 
geïnformeerd zijn over de mogelijke alternatieven en deze correct kunnen inschatten, wat 
helemaal niet evident is. 
 
In algemene zin is er weinig systematisch inzicht in de wijze waarop personeelsleden 
betrokken worden bij de vormgeving van ploegenstelsels. In veel organisaties vindt 
overleg plaats bij de invoering of wijziging van een stelsel, maar dit gebeurt op heel wat 
verschillende wijzen.  
 
Wanneer personeelsleden direct of indirect betrokken worden bij de invoering of wijziging 
van een stelsel is daarmee nog niet gegarandeerd dat relevante persoonsgebonden 
criteria een rol spelen in het besluitvormingsproces. Immers: 
• Diverse onderzoeken naar roosterwijzigingen tonen aan dat personeelsleden een 

grote weerstand tegen roosterveranderingen hebben: men is geneigd bij een 
keuzemogelijkheid uit te gaan van gewoonte en traditie, en dus niet altijd van de 
meest optimale keuze. Dit “roosterconservatisme” leidt ertoe dat regelingen gekozen 
worden die men goed kent, zodat regelingen die men niet of onvoldoende kent 
gemeden worden. Het resultaat is dat er heel wat bedrijfsspecifieke (of zelfs per 
onderneming afdelingsspecifieke) roosters bestaan, in de regel met suboptimale 
kenmerken, die toch niet verbeterd worden hoewel alle betrokken partijen dat 
(minstens theoretisch) graag zouden willen. 

• Zonder gedegen voorinformatie over de nadelen van bepaalde roosterkenmerken 
wordt het risico gelopen dat ploegenwerkers bij de roosterbeoordeling onwillekeurig 
sociale aspecten laten prevaleren: men kiest bijvoorbeeld voor de regeling met de 
meeste vrije weekends ondanks belangrijke gezondheidsnadelen. Hoewel in 
dergelijke gevallen wel sprake is van de inbreng van persoonsgebonden criteria 
krijgen niet alle relevante aspecten voldoende gewicht. 

• Vaak wordt een soort opiniepeiling georganiseerd zodat de betrokken werknemers 
zich kunnen uitspreken over de keuze tussen alternatieve roosters. Hiermee zijn 
echter niet alle problemen van de baan: een kleine meerderheid voor één alternatief 
(om welke reden dan ook) impliceert dat de wensen van een niet onaanzienlijk aantal 
werknemers niet gehonoreerd worden. Een goede besluitvormingsprocedure kan 
evenwel de belangrijkste “democratische” tekortkomingen oplossen. 
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2.3.4 Medische en sociale criteria 
Deze criteria zijn gebaseerd op objectieve en wetenschappelijke kennis over de mogelijke 
invloed van roosterkenmerken op het lichamelijke en sociale welzijn van de betrokken 
werknemers. Uiteraard dienen ook deze criteria per situatie gespecificeerd. We vermijden 
in deze tekst het vaak gebruikte woord “welzijn” wegens de onduidelijke connotaties: het 
gaat immers om klassieke medische variabelen (vermoeidheid, niet kunnen slapen…), 
zodat elementen van het psychosomatisch welzijn niet kunnen opgenomen worden. 
 
Het belang van deze criteria lijkt evident maar is dat in de praktijk niet altijd: 
1. De invoering van ploegenstelsels in de industrie gebeurt voornamelijk op basis van 

economische en technologische motieven. Dit betekent minstens dat de bedrijfstijd 
van ploegenstelsels door economische en/of technologische criteria beheerst wordt. 

2. De bedrijfstijd bepaalt voor een belangrijk deel het aantal vrijheidsgraden in het 
ontwerp van roosters. De technische en economische gegevens bepalen reeds de 
keuze voor belangrijke kenmerken van ploegenarbeid.  

3. De mate waarin kennis over ploegenarbeid toegepast wordt bij de vormgeving van 
ploegendiensten verschilt aanzienlijk van bedrijf tot bedrijf. Men kan deze kennis en 
ervaring in een aantal “ontwerpregels” gieten waaraan een goed ontworpen rooster 
beantwoordt, maar enige “interpretatie” in een concrete situatie blijft uiteraard 
noodzakelijk.  

 
Voor de individuele ploegwerknemer (en zijn eventuele gezinsleden) is vanuit het sociale 
en gezondheidsperspectief inzicht in de relatie tussen roosterkenmerken en effecten op 
het sociale leven en de gezondheid van belang. Opnieuw dient de betekenis van deze 
resultaten gerelativeerd: 
• De toegankelijkheid van de aanbevelingen is gering. Er bestaat (anno 2003 in België) 

bijvoorbeeld geen populaire publicatie waarin de respectievelijke aanbevelingen 
systematisch behandeld worden. 

• Sommige aanbevelingen zijn ten dele strijdig met elkaar, zodat prioriteiten gesteld 
moeten worden. Vooral wat sociaal wenselijk is (bijvoorbeeld veel opeenvolgende vrije 
dagen) kan in conflict treden met de gezondheidsimpact (bijvoorbeeld meer 
gedoseerde recuperatietijden). 

 
 
2.4 De impact van ploegenstelsels op werknemer en onderneming 
De effecten van ploegendiensten op werknemers schetsen we onderstaand slechts in 
algemene zin, aangezien een meer gedetailleerde analyse voor deze studie weinig 
betekenis heeft. Vervolgens gaan we in op de criteria die voor een evaluatie van 
ploegendiensten het meest aangewezen zijn.  
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De mogelijke negatieve en positieve effecten van ploegenstelsels zijn in het verleden 
veelvuldig geïnventariseerd, met een nadruk op de negatieve effecten: de belangrijkste 
elementen vatten we in onderstaande tabel samen7, waarbij opgemerkt dient dat een 
beperkt aantal verschillen tussen de bronnen wordt geconstateerd. 
 
De voordelen van ploegenarbeid betreffen in essentie 1/ het hogere loon, en 2/ de grote 
hoeveelheid vrije tijd. De ploegenpremie leidt er toe dat ploegwerknemers gemiddeld een 
25 tot 35% hoger brutoloon ontvangen dan dagwerknemers.  
 
Ook kennen ploegwerknemers zowel meer vrije dagen (off time) als een grotere 
keuzevrijheid in het opnemen van vrije dagen (arbeidsduurvermindering): de individuele 
voorkeuren in de vrijetijdsbesteding kan een ploegwerknemer een stuk meer tot uiting 
laten komen dan een gewone dagwerknemer. 

                                                 
7  Het overzicht is gedeeltelijk gebaseerd op de doctoraalstudie van Ben Jansen (JANSEN 1986). 
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Mogelijke impact van ploegenarbeid voor de werknemer: een overzicht8 
1. Gezondheid Subjectieve klachten, die van persoon tot persoon kunnen verschillen (-): 
 − slaapproblemen, zowel kwalitatief (kwaliteit van de slaap) als kwantitatief (aantal 

uur slaap) 
 − vermoeidheid 
 − meer gevoelens van belasting 
 − nerveuze klachten (hoofdpijn, depressie, prikkelbaarheid, trillende handen) 
 − klachten over het maag/darmstelsel, leidend tot gebrek aan eetlust, 

misselijkheid, diarree, obstipatie en dergelijke meer 
 Objectieve afwijkingen, namelijk een medisch bewezen grotere kans op (-): 
 − maag- en darmzweren 
 − hart- en vaatziekten 
 − ziekten aan de ademhalingswegen 
 − arthritis 
 − neurologische ziekten 
2. Sociale leven Meer problemen in het gezinsleven (-): 
 − beperkingen in de partnerrol in het gezin 
 − beperking in de vader- of moederrol in de opvoeding van de kinderen 
 − meer afstemmingsproblemen in de planning van het huishouden 
 Minder mogelijkheden tot sociaalgebonden vrije tijdsbesteding (-): 
 − deelnemen aan formeel georganiseerde activiteiten in het verenigingsleven, 

bezoek aan bioscoop, theater en dergelijke meer 
 Meer aangewezen op individuele vrije tijdsbesteding (-/+) 
 Meer vrije tijd, meer vrijheid in het opnemen van vrije tijd (+) 
3. “Anders zijn” Meer het gevoel hebben tot een aparte, eventueel geïsoleerde groep te behoren (-/+):
 − m.b.t. het gezin: zie sociale leven 
 − m.b.t. de arbeidsorganisatie: status van het nachtwerken, ploegenstelsel… 
 − m.b.t. de samenleving: status van het nachtwerken, ploegenstelsel… 
4. Persoonlijke  Hoger loon (+) 
  ontwikkeling, 

begeleiding en 
Beperking van de doorstromingsmogelijkheden: een leidinggevende functie in 
dagdienst is voor ploegwerknemers niet zomaar bereikbaar (-) 

ondersteuning Relatief meer werkzekerheid gezien de grote economische betekenis van het 
productieproces waarin gewerkt wordt (+) 

 Inhoudelijk meer zinvol en uitdagend takenpakket, onder andere gezien de grote 
autonomie in de taakuitoefening (+) 

 Ploegarbeid heeft voor merendeel van werknemers een grote sociale betekenis 
(goede sociale relaties in ploeg) (+) 

 Grote afhankelijkheid van ondersteuning en begeleiding, onder andere van hun 
directe chef (sociaal-emotioneel leiderschap) (-/+) 

 
De nadelen betreffen in essentie 1/ het medisch hoger risico (nachtarbeid), en 2/ de 
sociale minder gunstige momenten waarop gewerkt wordt (weekendwerk), al zijn er ook 
sociale voordelen aan ploegenarbeid. Duidelijk moet zijn dat niet elk ploegenstelsel tot 
nadelige effecten bij sommige of alle werknemers leidt. Wel is de impact van deze 
arbeidstijdregelingen – soms sterk – risicodragend voor een grote groep werknemers.  
 
 
Een groot aantal factoren is in de praktijk van belang, waarvan de belangrijkste zijn: 
• de kenmerken van de ploegendienst; 
• de kenmerken van de persoon, zoals leeftijd; 

                                                 
8  Een item in deze lijst betekent dat een ploegwerknemer een hogere kans (dan een gewone 

dagwerknemer) heeft om geconfronteerd te worden met het mogelijke voor- dan wel nadeel: statistisch 
hebben ploegwerknemers dus een hogere kans op slaapproblemen, wat uiteraard helemaal niet 
impliceert dat elke ploegwerknemer met slaapproblemen geconfronteerd wordt. 
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• de kenmerken van de privé-situatie van de werknemer, zoals samenstelling van het 
gezin, vrienden en sociale omgeving, evenals woonplaats; 

• de kenmerken van de arbeidssituatie, zoals de aard van het werk of het gebrek aan 
ondersteunende faciliteiten. 

 
Deze studie analyseert - naast de bedrijfseconomische elementen - de medische en 
sociale aspecten evenals de combinatie arbeid en gezin, en legt een sterk accent op 
elementen waarmee een groot aantal werknemers geconfronteerd worden.  
 
 
2.5 Overzicht van de bestudeerde onderzoeksdomeinen  
2.5.1 Welke domeinen worden geanalyseerd? 
In deze studie worden ploegenstelsels vergeleken aan de hand van hun impact op 
het bedrijf en de werknemer, en dit voor variabelen die op een zo objectief en 
neutraal mogelijke manier kunnen geconstrueerd worden voor de volgende 
domeinen:  
• 1/ de arbeidstijd en de bedrijfseconomische betekenis,  
• 2/ de impact op medisch vlak,  
• 3/ de impact op sociaal vlak, en  
• 4/ de impact op de combinatie arbeid en gezin.  
 
De gekozen domeinen beantwoorden aan volgende uitgangspunten: 
• ze sluiten nauw aan bij een problematiek die in de praktijk als relevant ervaren wordt, 

zowel door de werknemers als de onderneming (die beide de betrokken 
arbeidssituatie dus goed kennen); 

• elk domein bestaat uit verschillende luiken waarin enkel de meer belangrijke 
elementen (variabelen) aan bod komen, om het geheel niet te onoverzichtelijk te 
maken;  

• de verschillende variabelen die de impact op een domein verduidelijken worden 
gedetailleerd kwantitatief geoperationaliseerd; deze cijfers worden geabstraheerd tot 
meer algemene, overkoepelende cijfers; 

• de bekomen eindcijfers geven een verhelderend inzicht in de onderzochte 
problematiek, voor zowel de betrokkenen als voor eenieder die de concrete 
arbeidssituatie niet kent. 

 
Niveau van analyse Aantal Voorbeeld Naam evaluatiecijfer 

ploegenstelsel 1  geen evaluatiecijfer 
domein 4 bedrijfseconomisch domein (kostprijs en 

bezetting), medisch domein, sociaal 
domein, combinatie arbeid en gezin 

eindcijfer 

luik afhankelijk van domein luik nachtrust in medisch domein synthesecijfer 
variabele afhankelijk van luik VAR31: aantal arbeidsuur ’s nachts, in het 

luik nachtrust in het medisch domein 
(evaluatie) 
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De domeinen worden geanalyseerd aan de hand van een groot aantal variabelen die in 
verschillende luiken samengevat de belangrijkste aspecten van het rooster in kaart 
brengen: deze variabelen worden in het medische en sociale luik gesynthetiseerd tot één 
synthesegetal, terwijl in beide andere luiken enkele synthesegetallen noodzakelijk zijn. 
 
Het is niet zinvol of wenselijk om de het bedrijfseconomische, medische, en sociale 
domein samen te vatten tot een eindcijfer dat het gehele rooster poogt te vatten. Immers, 
ongetwijfeld kan elke werknemer of werkgever een afweging tussen de betekenis van 
deze domeinen maken, maar er bestaat niet zoiets als een voor iedereen objectieve 
weging. Een gehele arbeidssituatie terugbrengen tot één synthesecijfer heeft dan ook 
geen zin. Wel worden eindcijfers per afzonderlijk domein geconstrueerd, het is vervolgens 
aan de lezer om deze eindcijfers tegen elkaar af te wegen. 
 
In wezen dient er vermeden dat het softwaremodel stelt dat de medische aspecten 
bijvoorbeeld 10%, 25%, 50%, 75%… van de betekenis van een stelsel 
vertegenwoordigen. Een dergelijke uitspraak is per definitie gebaseerd op een subjectieve 
inschatting van een rooster, wat niet in het model kan verwerkt worden: het model kan 
enkel algemene uitspraken doen. De vertaling naar de praktijk en de afweging van het 
belang van de verschillende domeinen ligt in de handen van diegenen die de concrete 
arbeidssituatie kennen.  
 
2.5.2 Het evaluatiemechanisme: gedetailleerde berekeningen en een synthese op 

basis van kleuren 
Basisidee bij de evaluatie van elke onderzochte variabele in het medische en sociale luik 
van dit rapport is een eenvoudig puntensysteem van 0 tot 10, met 10 als maximum en 0 
als minimum. De benadering lijkt enigszins op de welgekende schoolrapporten uit onze 
jeugd. Technisch is er een bijkomend argument: de weging en vergelijking van de 
verschillende variabelen, luiken en domeinen wordt sterk vereenvoudigd. 
 
Bovendien hanteren we een kleur (en dus geen cijfer) om het resultaat van een 
afzonderlijke variabele te verduidelijken, omdat kleuren een beter overzicht mogelijk 
maken. Onderstaande tabel verduidelijkt de gehanteerde kleuren: we volgen de gangbare 
maatschappelijke conventie die groen als positief en rood als negatief inschat. 
 
 Inschatting of evaluatie Kleur  
8 – 10 Goed tot zeer goed rooster Groen  
6 – 8 Aanvaardbaar tot goed rooster Lichtgroen (blauwgroen)  
4 – 6 Rooster is voor verbetering vatbaar Lichtrood  
2 – 4 Problematisch; rooster dient verbeterd  Rood  
0 – 2 Zeer problematisch; rooster dient verbeterd op korte termijn Zwart  
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Het is weinig zinvol om een typologie te ontwerpen met een gedetailleerde verbale 
omschrijving: de evaluatie van 0 tot 1 wordt dan bijvoorbeeld omschreven als “zeer slecht”, 
van 1 tot 2 als “iets minder slecht”, enzovoort. Dergelijke omschrijvingen kunnen in deze 
studie niet de bedoeling zijn, aangezien niet iedereen dezelfde interpretatie aan deze 
omschrijvingen geeft.  
 
De evaluatie wordt voldoende gedetailleerd uitgewerkt om een significant verschil tussen 
roosters mogelijk te maken, zonder dat al te veel technisch detail noodzakelijk is: elk 
evaluatiecijfer wordt naar het meest nabije ronde getal afgerond, zodat 9,14 gelijkgesteld 
wordt aan 9 terwijl 9,56 een 10 wordt. Men vermijdt op deze wijze een discussie over een 
klein en dus minder belangrijk verschil: het onderscheid tussen een evaluatie van 9,14 en 
9,15 stelt zich niet. 
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3. OVERZICHT VAN HET RAPPORT 
 
Vooraleer in te gaan op de resultaten verduidelijken we de uitgangspunten die bij de 
bespreking van de onderzochte stelsels gehanteerd worden. Deze kunnen tot twee 
elementen teruggebracht worden: 
• De stelsels worden vergeleken aan de hand van maximaal gelijkaardige 

omstandigheden, zoals dienstduur per week, aanvangsuur van vroege diensten en 
dergelijke meer. 

• Vervolgens duiden we de uitgangspunten die de basis van de medische en sociale 
analyse vormen.  

 
 
3.1 Uitgangspunt 1: een gelijkaardige ondernemingssituatie wordt op alle stelsels 

toegepast 
Om 1/ de vergelijkbaarheid tussen de stelsels maximaal te garanderen, en dus ook 2/ de 
eventuele herkenbaarheid naar ondernemingen volledig weg te nemen, wordt een niet-
bestaande ondernemingssituatie op alle stelsels op een gelijkaardige wijze toegepast (voor 
één gedeeltelijke uitzondering, zie verder). De kenmerken van deze fictieve onderneming 
lichten we onderstaand toe. 
 
De ondernemingen die aan de basis liggen van de verschillende varianten behouden 
evenwel een toelichting op basis van hun kenmerken, maar deze informatie wordt niet in het 
rapport opgenomen. 
 
3.1.1 Arbeidsduur 
Alle stelsels worden op een arbeidsduur van 36,5 uur per week9 gebracht, door aanpassing 
van het aantal dagen arbeidsduurvermindering (ADV) dan wel –vermeerdering 
(dagdiensten): de onderstaande tabel verduidelijkt de opties in de onderzochte stelsels. Dit is 
voor alle varianten mogelijk met uitzondering van het vijfploegenstelsel in zuivere vorm, dus 
een stelsel zonder dagdiensten of arbeidsduurverkorting en met per definitie een arbeidsduur 
van 33,6 uur per week. Deze variant wordt in het rapport behouden, aangezien zij 
noodzakelijk is om de andere vijfploegenstelsels te analyseren. Bij de vergelijking van 
ploegenstelsels wordt er evenwel geen rekening gehouden. 

                                                 
9  We verkiezen een arbeidsduur van 36,5 uur per week boven de meer gangbare 37 uur, aangezien het 

niet mogelijk is vijfploegenstelsels met enkel dagdiensten tot een gemiddelde arbeidsduur van 37 uur per 
week terug te brengen. 
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 Arbeidsduurverkorting Terugkomdagen Resultaat 

Vierploegenstelsel Betaalde ADV = 168 uur per jaar = 21 ADV-
dagen van 8 uur. Onbetaalde ADV = 13,0466 

cycli per jaar * 8 uur = 104,36 uur per jaar 

 36,51 uur per week 
(1783,14 

arbeidsuur per jaar)
Vijfploegenstelsel 

met enkel 
dagdiensten 

 16 uur terugkomtijd per cyclus = 2 
dagen van 8 uur per cyclus * 

10,4357 cycli per jaar = 166,9714 
arbeidsuur per jaar 

36,53 uur per week 
(1760,17 

arbeidsuur per jaar)

Vijfploegenstelsel 
met dagdiensten en 

ADV 

Betaalde ADV = 168 uur per jaar = 21 ADV-
dagen van 8 uur. Onbetaalde ADV = 10,4357 

cycli per jaar * 8 uur = 83,49 uur per jaar 

5 dagdiensten van 8 uur per cyclus 
= 40 uur per cyclus * 10,4357 cycli 
per jaar = 417,4357 arbeidsuur per 

jaar 

37,01 uur per week 
(1783,14 

arbeidsuur per jaar)

Zesploegenstelsels 
met dagdiensten 

 6,5 dagdiensten van 8 uur per 
cyclus van 6 weken = 13 

dagdiensten per cyclus van 12 
weken = 104 uur per cyclus * 

10,4357 cycli per jaar = 417,4357 
arbeidsuur per jaar 

 

 
In een aantal ondernemingen bestaan naast ADV andere vormen van gelegitimeerde 
afwezigheid zoals anciënniteitdagen. Deze worden voor alle besproken stelsels uit de 
analyse verwijderd. De duur van de dagdiensten is even lang als gewone diensten, wat 
neerkomt op 8 uur dan wel 12 uur.  
 
3.1.2 Minimumbezetting en ploeggrootte 
Alle onderzochte stelsels kennen een minimumbezetting van 10 personen.  
 
Voor dagdiensten in vijfploegenstelsels is er geen continue minimumbezetting. Er wordt 
vanuit gegaan dat alle dagdiensten volledig hun “opvangfunctie” vervullen, dus gebruikt 
worden voor 1/ het opnemen van eigen niet-werktijd (vakantie, ADV en dergelijke) dan wel 
voor 2/ het opvangen van afwezigheid in andere ploegen (ziekte en dergelijke meer). In 
zesploegenstelsels zijn er meer dagdiensten dan er niet-werktijd beschikbaar is (enkel de 20 
vakantiedagen en 10 compensatiedagen voor feestdagen).  
 
Aangezien we vertrekken van een fictieve ondernemingssituatie wordt de ploeggrootte enkel 
theoretisch berekend, waarbij we rekening houden met een piek van twee weken 
afwezigheid tijdens de 9 weken zomervakantie. Dit betekent dat – gegeven de gekozen 
minimumbezetting - de ploeggrootte uit 16 werknemers bestaat in de vierploegenstelsels, uit 
13 in een vijfploegenstelsel, en uit 11 in een zesploegenstelsel. Het gehele ploegenstelsel 
bestaat uit respectievelijk 16 ploegwerknemers * 4 ploegen = 64 werknemers in het 
vierploegenstelsel, uit 13 werknemers * 5 ploegen = 65 werknemers in het vijfploegenstelsel, 
en uit 11 werknemers * 6 ploegen = 66 werknemers. In sommige varianten van 
zesploegenstelsels is de ploeggrootte gelijk aan de minimumbezetting, waarbij 
ploegwerknemers verplicht zijn hun niet-werktijd tijdens dagdiensten op te nemen (zodat de 
afwezigheid in de ploeg minimaal blijft): in deze variant zijn er dus slechts 10 werknemers * 6 
ploegen = 60 werknemers in het gehele stelsel: aan deze variant gaan we voorbij, gezien de 
afwijkende benadering met de andere stelsels. 
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3.1.3 Loonstelsels 
Niet de in de praktijk bestaande loonstelsels worden gehanteerd, maar drie verschillende 
types waar de overgrote meerderheid van bestaande stelsels in ondernemingen tot terug te 
brengen zijn. De voorgestelde stelsels zijn een combinatie van verschillende bestaande 
varianten: geen enkele onderzochte onderneming beantwoordt volledig aan één van de 
toegepaste loonstelsels. 
 
3.1.3.1 Stelsel met zeer grote loonspanning tussen zondagnacht en vroege dienst tijdens 

de week (150%) 
De zondagnacht is de best betaalde dienst, gevolgd door de zaterdagnacht. Eventuele 
dagdiensten worden aan hetzelfde loon als dagwerknemers betaald. ADV en de 
compensaties voor feestdagen worden iets meer betaald. 
 

 uurloon ploegenpremie totaal 
week vroege 100,0% 6,0% 106,0% 

week late 100,0% 8,0% 108,0% 
week nacht 100,0% 25,0% 125,0% 

zaterdag vroege 150,0% 10,0% 160,0% 
zaterdag late 175,0% 15,0% 190,0% 

zaterdag nacht 190,0% 50,0% 240,0% 
zondag vroege 200,0% 10,0% 210,0% 

zondag late 200,0% 15,0% 215,0% 
zondag nacht 200,0% 50,0% 250,0% 

dagdienst 100,0% 0,0% 100,0% 
ADV betaald 113,0% 0,0% 113,0% 

compensatie feestdagen 113,0% 0,0% 113,0% 
 
3.1.3.2 Stelsel met beperkte loonspanning tussen weekendnacht en vroege dienst 

tijdens de week (65%) 
De zondagnacht en zaterdagnacht zijn de best betaalde diensten. Eventuele dagdiensten 
worden aan hetzelfde loon als dagwerknemers betaald. ADV en de compensaties voor 
feestdagen worden iets meer betaald, op hetzelfde niveau als in het voorgaande stelsel. 
 

 uurloon ploegenpremie Totaal 
week vroege 100,0% 8,0% 108,0% 

week late 100,0% 12,0% 112,0% 
week nacht 100,0% 25,0% 125,0% 

zaterdag vroege 100,0% 30,0% 130,0% 
zaterdag late 100,0% 45,0% 145,0% 

zaterdag nacht 100,0% 65,0% 165,0% 
zondag vroege 100,0% 30,0% 130,0% 

zondag late 100,0% 45,0% 145,0% 
zondag nacht 100,0% 65,0% 165,0% 

dagdienst 100,0% 0,0% 100,0% 
ADV betaald 115,0% 0,0% 115,0% 

Compensatie feestdagen 115,0% 0,0% 115,0% 
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3.1.3.3 Stelsel zonder spanning tussen zondagnacht en vroege dienst tijdens de week: 
"geglobaliseerde” ploegenpremie 

Alle diensten worden gelijkaardig betaald, behalve de eventuele dagdiensten 
 

 uurloon ploegenpremie Totaal 
week vroege 100,0% 20,0% 120,0% 

week late 100,0% 20,0% 120,0% 
week nacht 100,0% 20,0% 120,0% 

zaterdag vroege 100,0% 20,0% 120,0% 
zaterdag late 100,0% 20,0% 120,0% 

zaterdag nacht 100,0% 20,0% 120,0% 
zondag vroege 100,0% 20,0% 120,0% 

zondag late 100,0% 20,0% 120,0% 
zondag nacht 100,0% 20,0% 120,0% 

dagdienst 100,0% 0,0% 100,0% 
ADV betaald 120,0% 0,0% 120,0% 

compensatie feestdagen 120,0% 0,0% 120,0% 
 
3.1.3.4 Totale loonkost per stelsel 
Elk stelsel wordt geanalyseerd vanuit een totale kostprijs van 2.500.000 € (voor alle 
ploegen). Dit impliceert dat de 64 werknemers in de verschillende varianten van 
vierploegenstelsels iets meer verdienen dan de 65 werknemers in de vijfploegenstelsels: hun 
loon draait gemiddeld rond de 40.000 € per jaar. Dit is niet in elke onderneming realistisch, 
wat voor deze studie echter weinig betekenis heeft: het gaat erom dat de impact van een 
loonstelsel op het ploegenstelsel duidelijk wordt, wat niet hetzelfde hoeft te zijn als de 
analyse van een praktijksituatie. 
 
Een tweede variant gaat na wat de impact is van het zelfde gemiddelde uurloon in de 
verschillende varianten: dit uurloon wordt vastgelegd op 20 €. 
 
3.1.4 Vakantiedagen en collectieve sluiting 
Het aantal vakantiedagen wordt gelijk gesteld aan 20 vakantiedagen van 8 uur = 160 uur 
vakantie per jaar. In stelsels met enkel diensten van 12 uur worden dus 13,33 vakantiedagen 
per jaar opgenomen. 
 
Alle stelsels hebben een bedrijfstijd van 365,25 dagen per jaar (gemiddelde één schrikkeljaar 
per vier kalenderjaren), en kennen geen collectieve sluiting. Wel wordt de impact van een 
collectieve sluiting op de tijdsbesteding kort nagegaan.  
 
3.1.5 Varianten in opname van arbeidsduurverkorting: een medisch optimale, een 

sociaal optimale en een financieel optimale strategie 
Alle arbeidsduurverkorting wordt vrij opgenomen (dus de werknemer bepaalt wanneer hij een 
dag arbeidsduurverkorting neemt), met uitzondering van één onbetaalde dag ADV die per 
definitie binnen de lopende cyclus dient opgenomen.  
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De arbeidsduurverkorting wordt voor elk stelsel (waarbinnen dit zinvol is) in vier varianten 
geanalyseerd10: 
• A: de arbeidsduurverkorting en andere afwezigheid wordt egaal verdeeld over de 

beschikbare arbeidstijd. Op deze manier wordt de statistisch gemiddelde afwezigheid 
berekend. 

• WE: een tweede variant gaat na wat de impact is van een optimaal sociaal stelsel, door 
het aantal diensten tijdens het weekend maximaal te beperken.  

• N: een derde variant gaat na hoe het stelsel medisch kan geoptimaliseerd worden, door 
het aantal nachtdiensten maximaal te beperken. 

• L: een laatste variant tenslotte gaat na hoe het loon geoptimaliseerd kan worden: in de 
regel wordt alle niet-werktijd op vroege weekdiensten dan wel op dagdiensten 
opgenomen.  

 
Deze vier varianten komen zowel bij het bedrijfseconomische, medische als sociale luik aan 
bod. In het afsluitende hoofdstuk worden de verschillende resultaten naast elkaar gezet. 
 
3.1.6 Aanvangsuur  
Alle stelsels beginnen op een zelfde aanvangsuur voor vroege diensten, namelijk om 6.00 
uur ’s morgens. De begintijd van de andere diensten wordt aangepast aan dit aanvangsuur, 
afhankelijk van de dienstduur van de onderzochte stelsels. 
 
 
3.2 Uitgangspunt 2: de uitgangspunten voor de medische en sociale analyse 
In het medische en sociale domein hanteren we een aantal analysecriteria waarbij we 
nagaan in welke mate een stelsel aan deze criteria beantwoordt. Deze criteria zijn enerzijds 
uit de medische literatuur en anderzijds uit sociale evidenties af te leiden. 
 
3.2.1 Uitgangspunt op medisch vlak: de gewone werkweek van dagwerknemers 
Het analysekader in het medische domein vertrekt van de gewone werkweek van 
dagwerknemers, dus de klassieke kantooruren waarbinnen de overgrote meerderheid van 
werknemers functioneert. Hiermee wordt niet gesuggereerd dat werken tijdens de gewone 
werkweek geen negatieve medische impact kan hebben, maar wel dat deze studie nagaat in 
welke mate ploegenarbeid bijkomende voor- en nadelen heeft tegenover werken tijdens de 
gewone kantooruren. Dit impliceert onder andere dat werken vóór 7 uur ’s morgens en na 
18.00uur ’s avonds als afwijkend wordt ervaren, wat eveneens geldt voor werken in het 
weekend. 

                                                 
10  Zie hoofdstuk 14.4.2 vanaf pagina 191 voor een gedetailleerde toelichting. 
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De gehanteerde criteria – zie voor meer details de bijlagen van dit rapport – zijn de 
volgende11: 
• MED11 (regelmaat): het aantal wisselingen tussen werkperiodes en rustperiodes (vrije 

dagen) is zo klein mogelijk: 
o Gewone dagwerknemers kennen 5 werkdagen (week) en 2 rustdagen (weekend).  
o Twee verschillende periodes per week worden dan ook als norm voor een 

maximale evaluatie gehanteerd.  
• MED12 (regelmaat): de arbeidstijd is zo gelijk mogelijk over de cyclus verdeeld, zodat 

grote concentraties van opeenvolgende diensten vermeden worden: 
o Een gewone dagwerknemer heeft (met uitzondering van vakantie en dergelijke) 

een perfecte spreiding van zijn arbeidstijd, aangezien er per week en per 
arbeidsdag steeds even lang gewerkt wordt (vijf werkdagen op zeven 
kalenderdagen).  

o Voor een maximale evaluatie is dan ook een perfecte spreiding van de arbeidstijd 
noodzakelijk. 

• MED13 (regelmaat): het aantal verschillende allocaties van de arbeidstijd is zo klein 
mogelijk, wat impliceert dat het ploegenwerk op zo weinig mogelijke verschillende 
tijdstippen begint dan wel eindigt: 

o Een gewone dagwerknemer begint zijn dienst steeds op hetzelfde aanvangsuur, 
voor het merendeel tussen 7.00 en 9.00uur ’s morgens, en beëindigt zijn dienst 
steeds op een ongeveer gelijkaardig moment, namelijk acht á negen uur na de 
aanvangstijd12.  

o De maximumevaluatie wordt dan ook bereikt als er – zoals bij dagwerknemers – 
slechts één allocatie van de arbeidstijd gevonden wordt. 

• MED21 (periodiciteit): na nachtarbeid volgt een rustperiode van minimum 56 uur 
(meerdere nachtdiensten) dan wel 32 uur (één nachtdienst): 

o Gewone dagwerknemers kennen geen nachtarbeid, dus is ook een rustperiode 
na nachtarbeid irrelevant. 

o Idealiter is er uiteraard geen nachtarbeid, maar aangenomen wordt dat de 
negatieve medische impact van nachtarbeid weggewerkt wordt na een 
rustperiode van 56 uur13: deze grens is voldoende voor het bereiken van de 
maximumevaluatie. 

• MED22 (periodiciteit): het aantal achterwaartse rotaties op korte termijn is zo klein 
mogelijk, zodat het lichaam zich aan een nieuw dagnachtritme gemakkelijk kan 
aanpassen: 

o Gewone dagwerknemers kennen geen rotaties, zodat er ook geen achterwaartse 
rotaties aangetroffen worden. 

                                                 
11  Deze lijst van variabelen volgt de indeling die ook in de bijlagen van dit rapport gehanteerd wordt. 

Tussen haakjes staan de domeinen waartoe de respectievelijke variabelen behoren. 
12  Waarbij we uiteraard voorbijgaan aan de zogenaamde glijdende uren, die aan het principe van 

aanvangstijd en eindtijd niets veranderen. 
13  Het waarom van deze grens wordt in bijlage 2 (hoofdstuk 15.2.1 vanaf pagina 220) verduidelijkt.  
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o Idealiter wordt er niet achterwaarts geroteerd. Na een voldoende rustperiode 
vervalt het probleem van de achterwaartse rotaties14 evenwel: de grens van 72 
uur (of uiteraard meer) is voldoende voor het bereiken van de maximumevaluatie. 

• MED23 (periodiciteit): de rotatiesnelheid is hoog tot gematigd hoog, met als ideaal 2 à 4 
gelijkaardige diensten na elkaar: 

o De maximumevaluatie wordt bereikt als er enerzijds geen te lange reeksen 
ontstaan, zodat het lichaam zich niet aan het nieuwe tijdspatroon kan aanpassen, 
en anderzijds als één afwijkende tijdsindeling het tijdspatroon niet verbreekt15. 
Ritmeveranderingen om de twee á vier diensten veroorzaken het minste hinder. 

o Deze variabele wijkt af van de voorgaande aangezien de situatie van 
dagwerknemers niet als uitgangspunt genomen wordt: deze variabele ervaart 
nachtdiensten op zich dus niet als negatief.  

• MED31 (nachtrust): het aantal arbeidsuur tussen 20.00uur en 6.00uur is zo klein 
mogelijk: 

o Gewone dagwerknemers kennen geen nachtarbeid. 
o De maximumevaluatie wordt uiteraard bereikt als er ’s nachts niet gewerkt wordt.  

• MED32 (nachtrust): het aantal slaapperiodes afwijkend van het normale slaappatroon 
(23.00 tot 7.00uur) is zo klein mogelijk: 

o Gewone dagwerknemers kennen geen nachtarbeid, dus ook geen afwijkende 
slaapperiodes. 

o De maximumevaluatie wordt bereikt als er ’s nachts niet gewerkt wordt en er dus 
geen afwijkende slaapperiodes aangetroffen worden.  

o Ook de vroege diensten kunnen dus een beperkte afwijking van het normale 
slaappatroon (opstaan om 5.00uur bijvoorbeeld) tot gevolg hebben. 

• MED33 (nachtrust): het aantal volledige nachtrusten tussen 0.00uur en 6.00uur is zo 
groot mogelijk: 

o Deze variabele gaat na in welke mate de nachtrusten volledig zijn: de 
maximumevaluatie wordt bereikt als er ’s nachts niet gewerkt wordt en er dus 
enkel volledige slaapperiodes aangetroffen worden.  

o Ook de vroege diensten kunnen een beperkte afwijking van het normale 
slaappatroon tot gevolg hebben. 

• MED41c (belasting): een arbeidsduur langer dan 8 uur tijdens nachtdiensten en korter 
dan 4 uur tijdens alle diensten dient vermeden: 

o Deze variabele bestaat in drie varianten: a/ elke dienst langer dan 8 uur dan wel 
korter dan 4 uur wordt als negatief ervaren, b/ elke dienst langer dan 12 uur en 
korter dan 4 uur wordt als negatief ervaren, en variant c/ is identiek aan variant b/ 
behalve dat de grens voor nachtdiensten op 8 uur gebracht wordt.  

                                                 
14  Het waarom van deze grens wordt eveneens in bijlage 2 (hoofdstuk 15.2.2 vanaf pagina 222) 

verduidelijkt. 
15  Eenieder herinnert zich uit zijn of haar jeugd ongetwijfeld dat een nachtje stappen verschillende dagen in 

de kleren blijft hangen, ook al gaat het maar om één “nachtdienst”. Na een tweede nacht heeft het 
lichaam zich reeds een stuk meer aangepast. 
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De keuze tussen beide laatste varianten wordt bepaald door de fysieke en 
mentale vereisten van de arbeidssituatie. We weerhouden de laatste variant c/ in 
deze studie: de maximumevaluatie wordt dus bereikt als de arbeidsduur niet 
meer dan 12 uur bedraagt voor de vroege of late dienst en niet meer dan 8 uur ‘s 
nachts. 

o Gewone dagwerknemers kennen geen nachtdienst, en hebben in de regel ook 
geen diensten langer dan 8 of 8,5 uur. We beschouwen dagdiensten langer dan 8 
uur niet als problematisch, gezien ze vandaag steeds meer voorkomen: er is 
voldoende medische evidentie dat deze dienstduur in welbepaalde 
arbeidsomstandigheden geen te zware lichamelijke of mentale belasting vormt. 
Diensten langer dan 12 uur worden echter sowieso als problematisch ervaren. 

• MED42 (belasting): tijdsintervallen (tussen twee opeenvolgende diensten) korter dan 16 
uur dienen maximaal vermeden: 

o Dagwerknemers kennen in de regel een interval van 15 a 16 uur: het werk wordt 
16 uur na de eindtijd opnieuw aangevat, aangezien de dienstduur in de regel 8 
uur bedraagt.  

o De maximumevaluatie wordt bereikt als er (minimaal) steeds een interval van 16 
uur tussen opeenvolgende diensten aangetroffen wordt. 

• MED43 (belasting): meer dan vijf dagdiensten en vier nachtdiensten na elkaar dienen 
vermeden: 

o Dagwerknemers kennen een reeks van 5 opeenvolgende diensten tijdens de 
kantooruren (maandag tot vrijdag), en uiteraard geen nachtwerk.  

o We behouden deze norm voor de vroege en late dienst in ploegenarbeid. Voor 
nachtarbeid – opnieuw niet als een probleem op zich ervaren – geldt een hogere 
lichamelijke belasting: na meer dan 4 nachtdiensten kan de maximumevaluatie 
niet meer bereikt worden. 

• MED44 (belasting): een goede pauzeregeling vereist een behoorlijke middagpauze en 
een korte pauze tijdens elke diensttijd van 4 uur: 

o Voor dagwerknemers en ploegwerknemers geldt een zelfde situatie: pauzes 
tijdens het werk zijn in gelijke mate noodzakelijk. In de bespreking van de 
verschillende ploegenstelsels wordt deze variabele dan ook niet opgenomen. 

• MED45 (belasting): een goede vakantieregeling vraagt zowel een langere afwezigheid 
tijdens de zomer als de mogelijkheid om een aantal vakantiedagen in de loop van het 
jaar op te nemen: 

o Voor dagwerknemers en ploegwerknemers geldt een zelfde situatie: een goede 
vakantieregeling is voor eenieder in gelijke mate noodzakelijk. In de bespreking 
van de onderzochte ploegenstelsels wordt deze variabele dan ook niet 
opgenomen. 

 
Het is de lezer ongetwijfeld opgevallen dat niet elke variabele de arbeidssituatie van 
dagwerknemers als uitgangspunt heeft: voor een aantal variabelen is het immers 
noodzakelijk nachtarbeid te aanvaarden (ook al kennen dagwerknemers geen nachtarbeid), 
om na te gaan hoe deze nachtarbeid georganiseerd is.  
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Ook kan ploegenarbeid niet steeds de maximumwaarde van de evaluatie bereiken: een 
ploegenstelsel kan bijvoorbeeld voor variabele MED13 (in tegenstelling tot een dagstelsel) 
nooit de maximumevaluatie bereiken, aangezien ploegenarbeid vroege, late en 
nachtdiensten kent wat minstens drie verschillende tijdsallocaties impliceert. Deze 
benadering is evenwel consistent met het uitgangspunt, namelijk nagaan in welke mate 
ploegenarbeid een bijkomende medische en sociale impact op de werknemer heeft.  
 
3.2.2 Uitgangspunt op sociaal vlak: maatschappelijk aanvaarde conventies  
In het sociale domein wordt vertrokken van maatschappelijk aanvaarde conventies, dus wat 
de overgrote meerderheid van werknemers als evident en normaal ervaart. Deze conventies 
kunnen vanuit een bedrijfsstandpunt als niet geheel wenselijk ervaren worden (bijvoorbeeld: 
een kortere arbeidstijd en dus meer vrije tijd wordt positief ingeschat), maar de gekozen 
limieten en beperkingen worden maatschappelijk algemeen aanvaard. De hoeveelheid vrije 
tijd wordt als criterium bijvoorbeeld niet maximaal toegepast (ideaal is dan geen arbeidstijd, 
wat onzinnig is) maar wel het maatschappelijke aanvaarde maximum: als maximumevaluatie 
wordt een bestaande voltijdse ondernemingssituatie met een groot aantal vrije dagen 
genomen, waarmee alle andere stelsels vergeleken worden. 
 
De gehanteerde criteria – zie voor meer details de bijlagen van dit rapport – zijn de 
volgende16: 
• SOC11 (vakantie en vrije tijd): het aantal niet-werkdagen per jaar is zo hoog mogelijk: 

o Voor voltijdse werknemers worden ploegenstelsels aangetroffen met meer dan 
200 niet-werkdagen per jaar (en dus met slechts een 160 werkdagen), wat als 
maximale norm gehanteerd wordt.  

o De minimumnorm (SOC11 = 4) wordt gelijkgesteld aan dagstelsels met slechts 20 
vakantiedagen en 10 feestdagen per jaar aangevuld met twee vrije dagen 
(weekend) per week, zodat het aantal niet-werkdagen minder dan 100 per jaar 
bedraagt. 

• SOC12 (vakantie en vrije tijd): het aantal effectief vrij op te nemen niet-werkdagen per 
jaar is zo groot mogelijk: 

o Het vrij kunnen opnemen van niet-werkdagen is voor werknemers van groot 
belang: een situatie waarbij alle niet-werkdagen volledig vrij kunnen opgenomen 
worden – waarbij ook rekening gehouden wordt met de beperkingen opgelegd 
door de minimumbezetting in de ploegen – bereikt dan ook de maximumevaluatie.  

• SOC21 (vrije tijd tijdens de week): minimaal 25% van de tijd tussen 9.00uur en 18.00uur 
wordt op weekdagen niet gewerkt of geslapen: 

o Gezien de maatschappelijke tijdsorganisatie dient een deel van de weekdagen 
overdag niet aan arbeid of slaap besteed, maar aan bijvoorbeeld winkelen, 
bezoek aan een tandarts en dergelijke meer.  

                                                 
16  Deze lijst van variabelen volgt de indeling die ook in de bijlagen gehanteerd wordt. Tussen haakjes staan 

de domeinen waartoe de respectievelijke variabelen behoren. 
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o Indien 25% van deze tijd beschikbaar is voor deze andere activiteiten, kan de 
overgrote meerderheid van werknemers deze goed organiseren, zodat deze norm 
voldoende is voor het bereiken van de maximumwaarde. Uiteraard beantwoordt 
elk hedendaags ploegenstelsel aan dit criterium.  

• SOC22 (vrije tijd tijdens de week): de vrije tijd tussen 18.00uur en 23.00uur op 
weekdagen is zo groot mogelijk: 

o De maatschappelijke tijdsorganisatie vraagt dat tijdens weekavonden niet gewerkt 
wordt, aangezien ontspanning (televisie…) en andere sociale activiteiten vooral ’s 
avonds georganiseerd worden. De bovengrens ligt op 23.00uur aangezien in het 
medische domein verondersteld wordt dat na 23.00uur de slaaptijd aanvangt.  

o Uiteraard geldt opnieuw dat deze tijdsspanne maximaal aan sociale activiteiten 
kan besteed worden, zodat de maximumevaluatie bereikt wordt als alle avonden 
volledig vrij zijn. 

• SOC23 (vrije tijd tijdens de week): het aantal volledig vrije avonden tijdens de week is zo 
groot mogelijk: 

o We verwijzen naar hoger voor het sociale belang van weekavonden: voor deze 
variabele wordt nagegaan hoeveel weekavonden volledig vrij zijn, dus volledig 
aan sociale activiteiten kunnen besteed worden. Een avond waarop een 
nachtdienst aanvangt om 22.00uur wordt door heel wat werknemers niet als een 
vrije avond ervaren, gezien de tijdsorganisatie van deze avond in hoge mate in 
het teken van het komende nachtwerk staat. 

o Uiteraard wordt de maximumevaluatie pas bereikt als alle avonden volledig vrij 
zijn. 

• SOC31a (vrije tijd tijdens het weekend): tussen vrijdagavond 18.00uur en 
maandagochtend 06.00uur wordt maximaal niet gewerkt: 

o Het weekend wordt algemeen maatschappelijk ervaren als van (zeer) groot 
sociaal belang: werken tijdens het weekend wordt als één van de zwakke punten 
van ploegenarbeid ervaren. 

o Het is wel onduidelijk of de vrijdagavond als onderdeel van het weekend moet 
beschouwd worden: om die reden worden beide visies (a/_vrijdagavond is 
onderdeel van het weekend, en b/_vrijdagavond is geen onderdeel van het 
weekend, wat we verder als kernweekend omschrijven) in de analyse 
opgenomen. Over de zondagavond bestaat minder onduidelijkheid: het sociale 
belang van de zondagavond is evenwel in de afgelopen decennia aanzienlijk 
afgenomen.  

o Uiteraard wordt de maximumevaluatie pas bereikt als de vrije tijd tijdens het 
weekend maximaal is. 

• SOC31b (vrije tijd tijdens het weekend): tussen zaterdagochtend 9.00uur en 
maandagochtend 06.00uur wordt maximaal niet gewerkt: 

o Uiteraard geldt in deze tweede versie opnieuw dat de vrije tijd in het weekend 
maximaal hoort te zijn. 

o In dit rapport worden beide alternatieven in de analyse opgenomen en berekend. 
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• SOC32 (vrije tijd tijdens het weekend): het aantal volledig vrije kernweekends is zo groot 
mogelijk: 

o Met kernweekend wordt het weekend zonder de vrijdagavond en de nachtdienst 
op zondagavond bedoeld, omdat ook deze laatste dienst niet voor iedereen tot 
het weekend behoord. Een volledig vrij weekend heeft een andere betekenis dan 
een grote hoeveelheid vrije tijd tijdens het weekend, aangezien familie-uitstappen 
en dergelijke enkel mogelijk zijn tijdens volledig vrije kernweekends. 

o Uiteraard geldt voor de maximumevaluatie opnieuw dat de vrije tijd maximaal 
hoort te zijn. 

• SOC33 (vrije tijd tijdens het weekend): de vrije tijd tijdens weekends waarin gewerkt 
wordt is zo groot mogelijk: 

o Tenslotte is van belang dat in weekends dat gewerkt wordt de overblijvende tijd 
sociaal nuttig kan besteed worden.  

o Ook voor deze variabele geldt dat de maximumevaluatie bereikt wordt als de vrije 
tijd maximaal is. 

 
We overlopen kort de inhoud van Delen I (inhoudelijk deel) en II (methodologisch deel) van 
het rapport. 
 
 
3.3 De onderzochte ploegenstelsels 
Het eerste inhoudelijke deel van het rapport bespreekt de belangrijkste varianten van 
ploegenarbeid die vandaag in België gangbaar zijn. Zoals reeds verduidelijkt komen 
ploegenstelsels en geen ondernemingen aan bod: uiteraard is de toelichting van de meeste 
stelsels gebaseerd op één of meerdere concrete ondernemingen, maar enkel elementen die 
betrekking hebben op het ploegenstelsel (en niet de onderneming) worden verduidelijkt.  
 

 Aantal diensten per cyclus ADV? Bijkomende dagdiensten? 
Vierploegen in lange reeksen met korte 

rotatie (2 + 2 + 3 = 7) 
21 op 4 weken Veel Neen 

Vierploegen in lange reeksen zonder rotatie 
(3 reeksen van 7 gelijkaardige diensten) 

21 op 4 weken Veel Neen 

Vierploegen in korte reeksen met korte 
rotatie (VLNA) 

21 op 4 weken Veel Neen 

Vierploegen met een dienstduur van 12 uur 
in korte reeksen 

14 op 4 weken Veel Neen 

Vierploegen met een dienstduur van 12 uur 
in korte reeksen en geïsoleerde diensten 

14 op 4 weken Veel Neen 

Vijfploegen in zuivere vorm met een 
dienstduur van 12 uur tijdens het weekend 

19 op 5 weken Geen Neen 

Vijfploegen met dagdiensten Meer dan 21 op 5 weken Geen Ja 
Vijfploegen met dagdiensten en 

arbeidsduurverkorting 
Meer dan 21 op 5 weken Veel Ja 

Zesploegen met dagdiensten Meer dan 21 op 6 weken Geen Ja 
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Per rooster komen achtereenvolgens de hoger gesitueerde elementen aan bod, namelijk de 
economische, medische, sociale elementen evenals de combinatie arbeid en gezin. 
Aandacht wordt vooral besteed aan zwakke punten: deze worden geduid aan de hand van 
een aantal normen en criteria die in de bijlagen van het rapport toegelicht worden. De 
stelsels worden besproken van hoofdstuk 4 (vierploegenstelsel met lange reeksen en korte 
rotatie) tot en met 12 (zesploegenstelsel met dagdiensten). 
 
In een afsluitend hoofdstuk vergelijken we de onderzochte stelsels, waarbij de meest in het 
oog springende elementen naast elkaar gezet worden. 
 
 
3.4 Bijlagen: toelichting bij het analyse-instrumentarium 
In het tweede deel verduidelijken we de domeinen, luiken en criteria die in de analyse en 
vergelijking van stelsels (zoals toegepast in het eerste deel, de inhoudelijke analyse van 
ploegenstelsels) gehanteerd worden:  
• Per hoofdstuk wordt het domein van de evaluatie geduid en definiëren we een aantal 

variabelen om een stelsel te analyseren. Het gaat achtereenvolgens om 1/ de 
economische aspecten van ploegenarbeid (hoofdstuk 14), 2/ de medische impact 
(hoofdstuk 15), 3/ de sociale aspecten (hoofdstuk 16) en 4/ de combinatie arbeid en 
gezin (hoofdstuk 17).  

• Naast een toelichting bij de relevantie van de variabele wordt eveneens ingegaan op de 
concrete berekeningswijze. 

• Een begrippenregister sluit het rapport af. 
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4. VIERPLOEGENSTELSEL MET LANGE REEKSEN IN EEN KORTE ROTATIE  
 
Een vierploegenstelsel met drie reeksen van zeven opeenvolgende diensten in een korte 
rotatie – in de praktijk bijna altijd een variant van 2 + 2 + 3 = 7 diensten - is één van de meest 
klassieke ploegenstelsels. In België kenmerken dergelijke stelsels zich vandaag door een 
groot aantal dagen arbeidsduurvermindering, meestal ongeveer één dag per cyclusweek. Tot 
voor een tiental jaar werd dit type stelsel in de meerderheid van ondernemingen gelopen: 
vandaag is het nog steeds één van de meer bekende stelsels maar worden ook meer 
alternatieve benaderingen gevonden. 
 
 
4.1 De klassieke tijdsorganisatie: veel diensten en niet-werkdagen per week17 
Het ritme van de 2 of 3 opeenvolgende gelijkaardige diensten in 3 reeksen van 7 diensten 
bepaalt in belangrijke mate de invulling (en mogelijke varianten) van het rooster: er is weinig 
flexibiliteit mogelijk, aangezien 2 of 3 vrije dagen na elke lange reeks van 7 diensten als 
recuperatietijd noodzakelijk zijn.  
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
1 V V L L N N N 
2   V V L L L 
3 N N   V V V 
4 L L N N    

 
Het voorbeeld kenmerkt zich door een basisstramien van 2 vroege diensten gevolgd door 2 
late diensten, 3 nachtdiensten en 2 vrije dagen, waarbij telkens één type diensten (V, L of N) 
niet uit 2 maar uit 3 diensten bestaat: voor de gewerkte diensten wordt telkens het patroon 2 
+ 2 + 3 = 7 bekomen. Hetzelfde argument geldt voor de vrije dagen: één van de 3 blokken 
vrije dagen bestaat niet uit 2 maar uit 3 vrije dagen, zodat opnieuw het getal 7 als totaal 
bereikt wordt. In het voorbeeld volgen de 3 vrije dagen niet na de 3 nachtdiensten, wat soms 
wel het geval is: op die manier wordt één volledig vrij weekend inclusief vrijdagavond 
bekomen, wat wel het nadeel heeft dat de andere weekends eerder zwaar worden.  
 

per dag   6,00     6,00     6,00   6,00 
per week 10,00 10,00 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 42,00 

totaal 40 40 40 8 8 8 8 8 8 168 
per cyclus tijdens week zaterdag zondag 168 

 vroege late nacht vroege late nacht vroege late nacht Totaal 
1 16 16 8 0 0 8 0 0 8 56 
2 16 8 0 0 8 0 0 8 0 40 
3 8 0 16 8 0 0 8 0 0 40 
4 0 16 16 0 0 0 0 0 0 32 

 

                                                 
17  Zie hoofdstuk 14.1 vanaf pagina 163 (bijlage 1) voor een gedetailleerde toelichting bij de 

berekeningswijze van de tijdsorganisatie van vierploegenstelsels. 
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In totaal zijn er 21 diensten van 8 uur = 168 arbeidsuur per cyclus. Gemiddeld wordt er 
(theoretisch althans) 168 arbeidsuur per cyclus / 4 cyclusweken = 42 arbeidsuur per week 
gewerkt. De tijdsorganisatie impliceert dat heel wat diensten per week dienen gewerkt: 
gemiddeld gaat het om 21 diensten per cyclus / 4 cyclusweken = 5,25 diensten per week.  
 

 per cyclus van 4 weken gemiddeld per week 
 aantal diensten duur van dienst totaal in uur aantal diensten duur van dienst totaal in uur 

week vroege 5 8 40 1,25 8 10,00 
week late 5 8 40 1,25 8 10,00 

week nacht 5 8 40 1,25 8 10,00 
weekend vroege 2 8 16 0,50 8 4,00 

weekend late 2 8 16 0,50 8 4,00 
weekend nacht 2 8 16 0,50 8 4,00 

totaal aantal diensten 21  168 5,25  42,00 
 
Na invulling van de niet-werkdagen (ADV tot gemiddeld 36,5 uur per week) blijft het aantal 
diensten per week nog altijd relatief hoog: de vereiste 34,04 dagen arbeidsverkorting per jaar 
leiden tot gemiddeld 4,56 gewerkte diensten per week.  
 

gemiddeld aantal diensten in volledige week 4,56 66,07% 
gemiddeld aantal niet-werk dagen in volledige week 2,44 33,93% 

gemiddeld aantal diensten op weekdag 3,26 66,07% 
gemiddeld aantal niet-werkdagen op weekdag 1,74 33,93% 

gemiddeld aantal diensten tijdens weekend 1,30 66,07% 
gemiddeld aantal niet-werkdagen tijdens weekend 0,70 33,93% 

 
De formele arbeidstijd bedraagt 21 diensten per cyclus * 13,0446 cycli per jaar18 = 2.191,50 
arbeidsuur per jaar, wat na aftrek van arbeidsduurverkorting en feestdagen teruggebracht 
wordt tot een 210 arbeidsdiensten of ongeveer 1.679 arbeidsuur per jaar.  
 

totaal aantal kalenderdagen per jaar 365,25 dagen per jaar 
totaal aantal werkweken per jaar 52,18 weken per jaar 

8.766 uur per jaar 
formele arbeidstijd op jaarbasis 2.191,50 uur per jaar 
vrij op te nemen vakantiedagen 20,00 dagen per jaar 

formele arbeidstijd op jaarbasis na verlof 2.031,50 uur per jaar 
formele arbeidstijd per week19 42,17 uur per week 

vrij op te nemen ADV-dagen (betaald en onbetaald) 34,04 dagen per jaar 
vrij op te nemen ADV in uren per jaar 272,36 uur per jaar 

bruto arbeidstijd op jaarbasis 1 1.759,14 arbeidsuur per jaar  
aantal cycli per jaar 13,0446 cycli per jaar 

gemiddelde arbeidsduur per week 36,51 uur per week 
compensatie voor wettelijke feestdagen 10,00 dagen per jaar 

totaal bijkomende afwezigheid in uur per jaar 80 uur per jaar 
netto arbeidstijd in uur per jaar 1.679,14 arbeidsuur per jaar  

netto arbeidstijd in arbeidsdagen per jaar 209,89 werkdagen per jaar 
 

                                                 
18  Uit de opdeling van het kalenderjaar in vier ploegen volgt het aantal cycli per jaar, dus 52,18 

kalenderweken per jaar / 4 ploegen = 13,0446 cycli per jaar.  
19  De berekende gemiddelde arbeidsduur per week gaat uit van een gemiddeld kalenderjaar, wat eens om 

de vier jaar een schrikkeljaar impliceert: vandaar de 365,25 kalenderdagen per jaar.  
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aantal weken in een jaar 52,18 weken per jaar 

aantal cycli per jaar na aftrek 4 weken verlof 13,0446 cycli van 4 weken per jaar 
formele arbeidsdagen per cyclus 21 werkdagen per cyclus 

theoretisch aantal arbeidsdagen per jaar 273,94 werkdagen per jaar 
vrij op te nemen verlofdagen 20,00 dagen per jaar 

vrij op te nemen ADV-dagen (betaald en/of onbetaald) 34,04 dagen per jaar 
compensatie voor wettelijke feestdagen 10,00 dagen per jaar 

totaal aantal vrij te kiezen dagen 64,04 dagen per jaar 
netto aantal arbeidsdagen per jaar 209,89 werkdagen per jaar 

netto arbeidstijd op jaarbasis 1.679,14 arbeidsuur per jaar  
 
Met een analyse per cyclus worden uiteraard gelijkaardige resultaten bekomen, zoals 
bovenstaande tabel verduidelijkt. 
 
 
4.2 Bezetting en ploeggrootte 
Zoals hoger verduidelijkt analyseren we de ploeggrootte en bezettingsgraad enkel op een 
theoretisch niveau, en niet vanuit een concrete praktijksituatie. Onderstaande cijfers geven 
dus een mogelijke ploeggrootte bij een gekozen minimumbezetting (10 personen continu 
aanwezig) weer, wat uiteraard in de praktijk bijkomend beïnvloed wordt door 
ondernemingsspecifieke gegevens: een voorzichtige interpretatie is met andere woorden 
geboden.  
 
De werknemers zijn ongeveer 75% van hun theoretische arbeidstijd op de bedrijfsvloer 
aanwezig, zodat voor een minimumbezetting van 10 werknemers 3,305 werknemers 
(wiskundig) bijkomend noodzakelijk zijn om elke ploegwerknemer zijn vakantie en ADV te 
laten opnemen.  
 
bezettingsgraad (op jaarbasis) 
18,79% % van bedrijfstijd dat één werknemer per jaar aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
75,16% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
33,05% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

 
Het opvangen van afwezigheidpieken tijdens de zomer geeft een idee van de mogelijke reële 
ploeggrootte: de 6,028 werknemers die bijkomend noodzakelijk zijn ronden we af tot 6 
werknemers per ploeg, zodat een ploeg in het onderzochte stelsel 16 werknemers vraagt om 
een minimumbezetting van 10 werknemers ten allen tijde te garanderen. Het totale 
ploegenstelsel bestaat uit 4 ploegen * 16 ploegwerknemers = 64 werknemers. 
 
bezettingsgraad (in onderzochte periode) 
15,60% % van bedrijfstijd dat één werknemer in onderzochte periode aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
62,39% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
60,28% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

 



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

40. 

 
 dagen / jaar uur / jaar diensten / cyclus uur / cyclus uur / week 

ADV – betaald 14,00 168 1,139 13,664 3,416 
compensatie voor feestdagen 6,67 80 0,542 6,507 1,627 

ADV – onbetaald 8,70 104,36 0,707 8,488 2,122 
vakantie overblijvend na 3 weken20 4,25 34 0,346 2,765 0,691 

Totaal 48,29 386,36 3,928 31,425 7,856 
 
 
Voor het berekenen van de verschillende strategieën die werknemers kunnen volgen bij het 
opnemen van hun niet-werktijd (ADV en dergelijke), optimaliseren we respectievelijk de 
financiële, medische en sociale factoren. We dienen echter eerst de ADV- en andere niet-
werkdagen op jaarbasis (na aftrek van drie weken zomervakantie) te vertalen naar een 
verdeling per cyclus, wat noodzakelijk is om de vrijheidsgraden in het aanwenden van de 
niet-werktijd in te vullen.  
 
De vier varianten van dit ploegenstelsel worden als volgt ingevuld: 
• In de basisversie (A) van het stelsel wordt 42 uur per week gewerkt en dus geen enkele 

niet-werkdag toegepast, wat het rooster in zijn ruwe vorm oplevert. In het medische en 
sociale domein wordt eveneens deze basisversie geanalyseerd, om de impact van de 
niet-werktijd te duiden.  

• Een eerste variant (versie b: WE) minimaliseert het weekendwerk met 2 nachtdiensten 
en 2 late diensten per cyclus: er wordt in de analyse van het medische en sociale domein 
42 uur – (4 * 8 uur per dienst / 4 weken) = 34 uur per week gewerkt. Het 
bedrijfseconomische luik kan de tijdsorganisatie technisch meer correct in kaart brengen: 
de 31,425 uur gemiddelde afwezigheid per cyclus komt per week neer op een 
afwezigheid van 7,86 (in plaats van 8) uur, of een gemiddelde arbeidsduur van 42 uur – 
7,86 uur afwezigheid = 34,14 uur aanwezigheid per week. In het medische en sociale 
domein kan uiteraard geen rekening gehouden worden met slechts gedeeltelijk 
opgenomen diensten.  

• Een tweede variant (versie b: N) minimaliseert het nachtwerk met 4 nachtdiensten per 
cyclus: de tijdsgegevens blijven uiteraard dezelfde.  

• Een laatste variant (versie c: L) laat 4 vroege diensten wegvallen zodat het loon minimaal 
beïnvloed wordt: opnieuw blijven de tijdsgegevens dezelfde. 

                                                 
20  Aangezien er formeel 21 diensten per 28 kalenderdagen (één cyclus) gewerkt worden, dienen er (21 

diensten / 28 kalenderdagen) * 21 kalenderdagen (voor drie weken afwezigheid) = 15,75 diensten 
afwezigheid voor drie weken vakantie opgenomen, zodat er slechts 4,25 vakantiedagen voor de rest van 
het jaar overblijven. Voor een meer gedetailleerde toelichting zie paragraaf 14.4.1. 
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 week dag dienst werktijd voorzien werktijd feitelijk type vrije dag 

versie b 1 zaterdag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
WE 1 zondag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 

 2 zaterdag late 8 uur 0 uur ADV onbetaald 
 2 zondag late 8 uur 0 uur compensatie feestdag 

versie c 1 zaterdag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
N 1 zondag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
 1 vrijdag nacht 8 uur 0 uur ADV onbetaald 
 4 woensdag nacht 8 uur 0 uur compensatie feestdag 

versie d 3 vrijdag vroege 8 uur 0 uur ADV betaald 
L 2 woensdag vroege 8 uur 0 uur ADV betaald 
 2 donderdag vroege 8 uur 0 uur ADV onbetaald 
 1 dinsdag vroege 8 uur 0 uur compensatie feestdag 

 
De stelsels waarin het weekendwerk (WE) en het nachtwerk (N) geminimaliseerd worden 
kunnen door slechts 6 van de 16 werknemers gevolgd worden (37,5%). Hetzelfde geldt voor 
de variant waarin het loon gemaximaliseerd wordt (L), al is er meer flexibiliteit mogelijk: er 
zijn vijf vroege weekdiensten en er kunnen per cyclus gemiddeld slechts 4 diensten niet-
werktijd opgenomen worden: theoretisch kan gesteld worden dat (5 vroege diensten / 4 
diensten niet-werktijd) * (16 werknemers in ploeg – 10 werknemers voor minimumbezetting) 
= (5 / 4) * 6 = 7,5 werknemers in elke ploeg hun loon kunnen maximaliseren.  
 
 
4.3 De bedrijfseconomische aspecten21 
Zoals hoger reeds verduidelijkt analyseren we het onderzochte ploegenstelsel aan de hand 
van drie sterk verschillende loonstelsels: het eerste loonstelsel kent een maximale spanning 
van 150% tussen een zondagnachtdienst en een vroege weekdienst, het tweede een 
spanning van 65%, en het laatste is een loonstelsel met een zogenaamde geglobaliseerde 
ploegenpremie van 20%: zie paragraaf 3.1.3 op pagina 27 en verder voor een toelichting. 
Deze drie varianten vertegenwoordigen de in de praktijk meest gekende loonstelsels. 
Onderstaand worden twee beide bedrijfseconomische benaderingen van ploegenarbeid 
verduidelijkt: deze zijn bedoeld als een illustratie en verduidelijking, en kunnen niet als 
concrete bedrijfsvoorbeelden geïnterpreteerd worden. 
 
4.3.1 Eerste benadering: een gelijke totale loonkost  
De analyse gaat uit van een totaalbedrag van 2.500.000 € voor het gehele ploegenstelsel, 
dus voor alle 16 ploegwerknemers per ploeg * 4 ploegen = 64 ploegwerknemers. Het eerste 
loonstelsel kent een groot verschil tussen de best betaalde diensten en de niet-werktijd, 
aangezien het basisuurloon het laagst is: het eerste stelsel vertrekt van een basisuurloon 
van 14,76 € terwijl het tweede en derde loonstelsel om evidente redenen een hoger 
basisuurloon kennen.  

                                                 
21  Zie hoofdstuk 14.2 vanaf pagina 184 voor een gedetailleerde toelichting bij de bedrijfseconomische 

aspecten van vierploegenstelsels. We herinneren eraan dat in deze berekeningen geen vakantiegeld 
opgenomen is: het gaat om het loon voor werktijd en niet-werktijd. 
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 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 

basisuurloon 100% 14,76 16,50 16,89 
week vroege 15,64 17,81 20,27 

week late 15,94 18,47 20,27 
week nacht 18,45 20,62 20,27 

zaterdag vroege 23,61 21,44 20,27 
zaterdag late 28,04 23,92 20,27 

zaterdag nacht 35,42 27,22 20,27 
zondag vroege 30,99 21,44 20,27 

zondag late 31,73 23,92 20,27 
zondag nacht 36,89 27,22 20,27 
ADV - betaald 16,68 18,97 20,27 

compensatie voor feestdagen 16,68 18,97 20,27 

 
In het eerste ploegenstelsel bedraagt de gemiddelde ploegenpremie dan ook bijna 41%, wat 
in het tweede stelsel tot een 24% teruggebracht wordt: het derde stelsel kent een 
geglobaliseerde ploegenpremie van 20%.  
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie A (150%) (65%) (0%) 

basisuurloon 100% 14,76 16,50 16,89 
gemiddelde ploegenpremie % 40,95% 24,05% 20,00% 

gemiddeld uurloon 20,80 20,46 20,27 
gemiddeld loon per cyclus 2.994,52 2.994,52 2.994,52 

geschat gemiddeld jaarinkomen 39.062,50 39.062,50 39.062,50 
geschat gemiddeld jaarinkomen %22 100,00% 100,00% 100,00% 

totale loonkost ploegenstelsel 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
totale loonkost % 100,00% 100,00% 100,00% 

loon minimumbezetting 1.823.369,78 1.793.672,54 1.776.837,01 
loon minimumbezetting % 72,93% 71,75% 71,07% 

“loon” niet-werktijd 264.673,81 301.080,59 321.719,79 
“loon” niet-werktijd % 10,59% 12,04% 12,87% 

loon uren in overtal 411.956,41 405.246,87 401.443,20 
loon uren in overtal % 16,48% 16,21% 16,06% 

 
Een 73% van de loonmassa in het eerste loonstelsel wordt besteed aan het garanderen van 
de minimumbezetting, voor het derde loonstelsel met de geglobaliseerde ploegenpremie 
gaat het om iets meer dan 71%. Uiteraard wordt bij de niet-werktijd (betaalde ADV, 
compensatie feestdagen) net het tegenovergestelde resultaat bekomen. Voor alle stelsels 
geldt dat het loon voor uren gewerkt bovenop de vereiste minimumbezetting (dus de 
arbeidsuren in overtal, voor de elfde, twaalfde… werknemer die in de ploeg aanwezig is) 
ongeveer 16,1 tot 16,5% van de totale loonmassa bedraagt.  

                                                 
22  De percentages die aan de rechterkant van elke kolom weergegeven worden dienen verticaal gelezen, 

terwijl de percentages aan de linkerkant van elke kolom horizontaal dienen gelezen. Het gemiddeld 
inkomen is in elk loonstelsel (kolom 1 tot 3) identiek, dus de “linkse” percentages zijn eveneens identiek. 
In de volgende vergelijking met de loonkost voor de minimumbezetting en dergelijke meer verwijzen de 
percentages naar de totale kost per kolom. Percentages die in het midden van elke kolom staan (zoals 
bijvoorbeeld de gemiddelde ploegenpremie) verwijzen niet naar elkaar. 
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 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie WE    

loon per cyclus 2.661,06 2.852,24 2.994,52 
loon per cyclus % 88,86% 95,25% 100,00% 

jaarinkomen 34.712,55 37.206,44 39.062,50 
jaarinkomen % 88,86% 95,25% 100,00% 

versie N  
loon per cyclus 2.795,46 2.892,42 2.994,52 

loon per cyclus % 93,35% 96,59% 100,00% 
jaarinkomen 36.465,81 37.730,59 39.062,50 

jaarinkomen % 93,35% 96,59% 100,00% 
versie L  

loon per cyclus 3.133,85 3.066,03 2.994,52 
loon per cyclus % 104,65% 102,39% 100,00% 

jaarinkomen 40.879,94 39.995,21 39.062,50 
jaarinkomen % 104,65% 102,39% 100,00% 

maximum verschil  
loon per cyclus 472,79 213,79 0,00 

loon per cyclus % 15,79% 7,14% 0,00% 
jaarinkomen 6.167,40 2.788,77 0,00 

jaarinkomen % 15,79% 7,14% 0,00% 

 
Een werknemer die zijn loon wenst te maximaliseren is het best af in het eerste loonstelsel: 
door het opnemen van alle niet-werktijd op de minst betaalde uren komt deze werknemer 
ongeveer 15,8% hoger uit dan wanneer hij het weekendwerk om sociale redenen 
minimaliseert. In het tweede stelsel gaat het nog steeds om meer dan 7%, terwijl het derde 
stelsel door de geglobaliseerde ploegenpremie uiteraard geen verschillen kent. 
 
4.3.2 Tweede benadering: eenzelfde gemiddeld uurloon 
Een gelijkaardige analyse als hoger kan toegepast worden vertrekkend van een feitelijk 
gemiddeld uurloon voor de gewerkte arbeidsuren: voor elk stelsel gaat het om 20 € per 
arbeidsuur. Het hoeft opnieuw geen betoog dat ook dit voorbeeld illustratief bedoeld is, en 
niet als een praktijkvoorbeeld kan beschouwd worden. 
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
basisuurloon 100% 14,19 16,12 16,67 

week vroege 15,04 17,41 20,00 
week late 15,32 18,06 20,00 

week nacht 17,74 20,15 20,00 
zaterdag vroege 22,70 20,96 20,00 

zaterdag late 26,96 23,38 20,00 
zaterdag nacht 34,05 26,60 20,00 
zondag vroege 29,80 20,96 20,00 

zondag late 30,51 23,38 20,00 
zondag nacht 35,47 26,60 20,00 
ADV - betaald 16,03 18,54 20,00 

compensatie voor feestdagen 16,03 18,54 20,00 

 
In verhouding evolueert de loonmassa voor de gewerkte uren uiteraard niet, aangezien het 
gemiddeld uurloon aan elkaar gelijk is. Voor de niet-werktijd (betaalde ADV, compensatie 
feestdagen) bekomt het eerste loonstelsel echter veel lagere waarden, gezien het lagere 
basisuurloon. Het tweede en derde loonstelsel komen dan ook tot een hoger totale kost.  
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 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 

versie A (150%) (65%) (0%) 
basisuurloon 100% 14,19 16,12 16,67 

gemiddelde ploegenpremie % 40,95% 24,05% 20,00% 
gemiddeld uurloon 20,00 20,00 20,00 

gemiddeld loon per cyclus 2.879,28 2.926,96 2.954,69 
geschat gemiddeld jaarinkomen 37.559,24 38.181,09 38.542,86 

geschat gemiddeld jaarinkomen % 100,00% 101,66% 102,62% 
totale loonkost ploegenstelsel 2.403.791,07 2.443.589,84 2.466.742,86 

totale loonkost % 100,00% 100,00% 100,00% 
loon minimumbezetting 1.753.200,00 1.753.200,00 1.753.200,00 

loon minimumbezetting % 72,93% 71,75% 71,07% 
“loon” niet-werktijd 254.488,22 294.286,99 317.440,00 

“loon” niet-werktijd % 10,59% 12,04% 12,87% 
loon uren in overtal 396.102,86 396.102,86 396.102,86 

loon uren in overtal % 16,48% 16,21% 16,06% 

 
De impact op het loon van de medische en andere varianten in het opnemen van niet-
werktijd is gelijkaardig als hoger, al gaat het in absolute zin uiteraard om andere cijfers: we 
verwijzen dan ook naar hoger.  
 
 
4.4 De medische aspecten23 
Onderstaande overzichtstabel geeft de medische aspecten van het rooster weer. Het 
grootste probleem is de nachtrust: voor elke onderzochte versie scoort dit luik eerder zwak, 
behalve uiteraard als alle niet-werkdagen tijdens nachtdiensten opgenomen worden (versie 
N).  
 

 A WK N L   
eindcijfer MEDISCH 7 8 8 8 MED 100,0% 

Regelmaat 9 8 8 9 MED1 9,09% 
Periodiciteit 8 9 9 9 MED2 36,36% 

Nachtrust 5 6 7 5 MED3 36,36% 
Belasting 8 9 9 9 MED4 18,18% 

 
Zowel in aantal uur nachtrust (MED31), aantal afwijkende slaapperiodes (MED32) als aantal 
goede nachten slaap (MED33) scoort het stelsel niet zo overtuigend. De reden is evident: op 
4 cyclusweken 7 nachtdiensten werken heet en niet te onderschatten betekenis. 

                                                 
23  Zie hoofdstuk 15 vanaf pagina 206 voor een gedetailleerde toelichting bij het medische analyse-

instrumentarium: de constructie en berekeningswijze van elke variabele wordt er in detail toegelicht. 
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Regelmaat A WE N L   

wisselingen in werk- en rustperiodes     MED11 3,03% 
wisselende arbeidstijd per week    + MED12 3,03% 

gelijkaardige begin- en eindtijden     MED13 3,03% 
synthesecijfer 9 8 8 9 MED1 9,09% 
Periodiciteit A WE N L   

rustperiode na nachtarbeid     MED21 12,12% 
achterwaartse rotaties     MED22 12,12% 

rotatiesnelheid   +  MED23 12,12% 
synthesecijfer 8 9 9 9 MED2 36,36% 

Nachtrust A WE N L   
uren nachtrust  + +  MED31 12,12% 

afwijkende slaapperiodes   +  MED32 12,12% 
aantal goede nachten slaap   + + MED33 12,12% 

synthesecijfer 5 6 7 5 MED3 36,36% 
Belasting A WE N L   

lange diensten tijdens nacht c     MED41c 6,06% 
korte intervallen     MED42 6,06% 

opeenvolgende diensten   + + MED43 6,06% 
synthesecijfer 8 9 9 9 MED4 18,18% 

 
Op de andere medische variabelen scoort het rooster goed tot zeer goed. Enkel voor het 
aantal opeenvolgende diensten (MED43) heeft de basisversie (A) een probleem dat echter 
door het groot aantal beschikbare niet-werkdagen wordt weggenomen, bijna onafhankelijk 
van de manier waarop deze dagen opgenomen worden.  
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (42 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: zwakke punten 42,42% 5    

opeenvolgende diensten 6,06%  MED43 BELAST 3 reeksen van 7 diensten op 4 weken 
afwijkende slaapperiodes 12,12%  MED32 NACHT 7 nachtdiensten opgesplitst in 3 blokken op 4 weken 

uren nachtrust 12,12%  MED31 NACHT (idem) 
aantal goede nachten slaap 12,12%  MED33 NACHT (idem) 

 
Het verminderen van het weekendwerk (WE) verbetert op medisch vlak weinig aan het 
oorspronkelijke rooster (A): het systematisch verminderen van de vroege diensten (L) heeft 
een grotere impact, al is het verminderen van nachtwerk (N) medisch gezien duidelijk de 
meest aangewezen benadering. De basisversie kent vier relatief zwakke punten die samen 
een 42% van de totale medische spectrum vertegenwoordigen (de sterke punten 
vertegenwoordigen 33%). De score van de WE-variant behoudt ongeveer de zwakke punten, 
aangezien er medisch weinig verbetert in het weekend. De N-variant daarentegen werkt alle 
negatieve punten weg.  
 

 A WE N L 
goed tot zeer goed 33,33% 42,42% 60,61% 51,52% 

aanvaardbaar tot goed 24,24% 33,33% 39,39% 24,24% 
voor verbetering vatbaar 36,36% 24,24% 0,00% 24,24% 

probleemaspect 6,06% 0,00% 0,00% 0,00% 
problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Samenvattend mag gesteld worden dat een klassiek vierploegenstelsel met lange reeksen 
en korte rotatie medisch gezien een aantal zwakke punten heeft, die voornamelijk te maken 
hebben met de nachtrust. Enkel wanneer die nachtdiensten duidelijk verminderen wordt een 
medisch sterk rooster gemaakt.  
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4.5 De sociale aspecten24 
De sociale impact van het rooster verschilt aanzienlijk tussen de verschillende varianten, 
zoals onderstaande tabel verduidelijkt: de basisversie (A) en het verminderen van de vroege 
diensten (L) geven een ongeveer gelijkaardig resultaat, terwijl het verminderen van de 
weekenddiensten (WE) en nachtdiensten (N) beide duidelijk hoger scoren maar wel in 
verschillende luiken.  
 

A WE N L   
eindcijfer SOCIAAL 6 7 7 6 SOC 100,00% 

vakantie en vrije dagen 7 7 7 7 SOC1 25,00% 
vrije tijd tijdens de week 6 6 6 6 SOC2 25,00% 
vrije tijd in het weekend 5 8 7 5 SOC3 50,00% 

 
Vakantie en niet-werkdagen A WE N L  

niet-werkdagen per jaar     SOC11 18,75%
effectief vrij op te nemen niet-werkdagen     SOC12 6,25%

synthesecijfer 7 7 7 7 SOC1 25,00%
Vrije tijd tijdens de week A WE N L  

vrije tijd tijdens week in de loop van de dag     SOC21 4,17%
vrije tijd tijdens weekavonden   + + SOC22 12,50%

aantal volledig vrije avonden tijdens week   + + SOC23 8,33%
synthesecijfer 6 6 6 6 SOC2 25,00%

Vrije tijd in het weekend A WE N L  
vrije tijd tijdens weekend in ruime zin  + +  SOC31a 12,50%

vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin  + +  SOC31b 12,50%
aantal volledig vrije kernweekends  ++ +  SOC32 12,50%

vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt  ++ +  SOC33 12,50%
synthesecijfer 5 8 7 5 SOC3 50,00%

 
De gedetailleerde analyse leert dat het rooster een eerder beperkt aantal niet-werkdagen 
heeft (SOC11): de 7 vrije dagen (off-time) standaard voorzien tijdens de cyclus aangevuld 
met de vakantiedagen en ADV leiden tot een totaal van een 139 niet-werkdagen per jaar, 
wat in vergelijking met de meeste vijfploegenstelsels eerder laag is.  
 
Vooral het aantal volledig vrije weekavonden (SOC23) scoort laag: de 7 nachtdiensten op 28 
kalenderdagen plus het vroege aanvangsuur van de 7 vroege diensten (6.00uur) impliceren 
dat er 5 + 5 = 10 weekavonden (op een totaal van 5 weekdagen * 4 cyclusweken = 20 
weekavonden) moet gewerkt worden voor de nachtdienst dan wel geslapen voor de vroege 
dienst25. Tenslotte scoort ook het aantal vrije weekends (SOC32) in de basisversie (A) eerder 
laag, gezien er 3 weekends op 4 gewerkt moet worden: enkel wanneer de weekenddiensten 
verminderd worden (versies WE en N) worden dan hogere waarden genoteerd. 
 

Ondanks het grote belang van het luik vrije weekend in het sociale eindcijfer (SOC) overtuigt 
het verminderen van de nachtdiensten (N) op sociaal vlak meer dan enkel het verminderen 
van de weekenddiensten (WE). Enkel vroege diensten verminderen om financiële redenen 
(L) leidt echter niet tot een bevredigend sociaal stelsel.  

                                                 
24  Zie hoofdstuk 16 vanaf pagina 251 voor een gedetailleerde toelichting bij het sociale analyse-

instrumentarium: de constructie en berekeningswijze van elke variabele wordt in detail toegelicht. 
25  De analyse gaat uit van een nachtrust van 8 uur plus een overgangstijd van een half uur: beginnen 

werken impliceert dus dat de nachtrust 8,5 uur vroeger aanvangt, namelijk om 21.30uur. 
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basisversie zonder ADV en dergelijke (42 uur/week), van toepassing op alle werknemers 

A: zwakke punten 64,58% 4    
aantal volledig vrije kernweekends 12,50%  SOC32 WE 1 op 4 weekends volledig vrij 

aantal volledig vrije avonden tijdens week 8,33%  SOC23 WEEK 10 op 20 weekavonden vrij 
niet-werkdagen per jaar 18,75%  SOC11 VAKANTIE 155 niet-werkdagen per jaar 

vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt 12,50%  SOC33 WE 1 op 4 weekends volledig vrij 
vrije tijd tijdens weekavonden 12,50%  SOC22 WEEK 10 op 20 weekavonden vrij 

 
De minder sterke punten vertegenwoordigen in de basisversie (A) een kleine 65% van het 
totale sociale spectrum, wat in de medisch sterkste versies (WE en N) aanzienlijk verbeterd 
wordt. Enkel de vroege diensten verminderen (L) leidt tot een beter maar op sociaal vlak niet 
geheel overtuigend rooster. 
 

 A WE N L 
goed tot zeer goed 10,42% 47,92% 35,42% 10,42% 

aanvaardbaar tot goed 25,00% 12,50% 25,00% 37,50% 
voor verbetering vatbaar 43,75% 31,25% 39,58% 39,58% 

probleemaspect 20,83% 8,33% 0,00% 12,50% 
problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Samenvattend mag gesteld worden dat dit stelsel op sociaal vlak globaal twee 
problematische aspecten kent: het aantal volledig vrije weekavonden is laag evenals het 
aantal volledig vrije weekends. Ook kan aangestipt worden dat het aantal niet-werkdagen per 
jaar eveneens eerder laag is. 
 
 
4.6 De combinatie arbeid en gezin26 
De combinatie met het leven naast het werk is in de meeste ploegenstelsels niet eenvoudig. 
Bij het eerste scenario (kleine kinderen) blijkt dat er gemiddeld 13 uur per week een 
tijdsconflict is tussen het werk en de opvoeding van kinderen. Ook is er gedurende 7 uur per 
week een tijdsconflict met de slaaptijd, wat vooral veroorzaakt wordt door de slaaptijd na 
nachtdiensten. 
 

 maximum resultaat in uur/week evaluatie 
herwogen conflict met WERKtijd  13,00 4,58 AG11 
herwogen conflict met SLAAPtijd 56 7,44 13,28% 5,35 AG12 

 
 
4.7 Overzicht van sterke en zwakke punten van het stelsel27  
4.7.1 Zwakke punten  
Onderstaande figuur geeft het overzicht van medische en sociale variabelen waarop 
minstens één van de vier onderzochte varianten een score lager dan 6 behaalt: in totaal gaat 
het om negen variabelen uit de medische en sociale luiken, namelijk vier medische en vijf 
sociale. 
                                                 
26  Zie hoofdstuk 17.2 vanaf pagina 274 voor een gedetailleerde toelichting bij het analyse-instrumentarium 

voor de problematiek arbeid en gezin: de constructie en berekeningswijze van elke variabele wordt in 
detail toegelicht 
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 A WE N L     

MED NACHT uren nachtrust   + +   MED31 12,12% 
MED NACHT afwijkende slaapperiodes     +   MED32 12,12% 

MED NACHT aantal goede nachten slaap     + + MED33 12,12% 
MED BELAST opeenvolgende diensten     + + MED43 6,06% 
SOC VERLOF niet-werkdagen per jaar         SOC11 18,75% 

SOC WEEK vrije tijd tijdens weekavonden     + + SOC22 12,50% 
SOC WEEK vrije avonden tijdens week     + + SOC23 8,33% 

SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends   ++ +   SOC32 12,50% 
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt   ++ +   SOC33 12,50% 

 
Geconcludeerd dient dat dit klassieke vierploegenstelsel op medisch en sociaal vlak 
volgende minder sterke punten kent: 
• Medisch dient vooral de relatief beperkte nachtrust onthouden, wat bepaald wordt door 

de 7 nachtdiensten op 4 cyclusweken (evenals in mindere mate het aanvangsuur van de 
vroege diensten).  

• Ook de drie reeksen van 7 opeenvolgende diensten heeft een niet te onderschatten 
betekenis. 

• Tenslotte valt op sociaal vlak op dat het aantal volledig vrije weekends eerder klein is (3 
op de 4 weekends werken), wat eveneens geldt voor het aantal vrije avonden. De 
tijdsorganisatie van het stelsel impliceert tevens dat er relatief weinig niet-werkdagen 
mogelijk zijn. 

 
De medisch en sociaal meest aangewezen variant – vanuit het standpunt dat de zwakke 
punten van het volledige stelsel (42 uur per week) maximaal weggewerkt worden – is het 
verminderen van het aantal nachtdiensten (N). 
 
4.7.2 Sterke punten  
Op gelijkaardige wijze als hoger worden de sterke punten van het stelsel in kaart gebracht: 
alle variabelen waarop minstens één van de varianten een waarde hoger dan 8 scoort 
komen aan bod. In totaal gaat het om negen medische en vijf sociale variabelen. 
 
De weekendvariant (WE) en de nachtvariant (N) scoren op alle variabelen behoorlijk tot 
(zeer) goed; enkel de variant met het maximale loon kan de vrije tijd tijdens het weekend om 
evidente redenen niet verbeteren. In algemene zin is het verschil tussen de varianten in het 
sociale luik aanzienlijk kleiner dan in het medische luik. De variant waarin het weekendwerk 
geminimaliseerd wordt (WE) scoort het best. 

                                                                                                                                                      
27  Op het einde van de respectievelijke hoofdstukken over het medische en sociale domein wordt de 

voorstellingswijze verduidelijkt. 
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A WE N L  

MED REGELM wisselingen in werk- en rustperiodes         MED11 3,03%
MED REGELM wisselende arbeidstijd per week       + MED12 3,03%

MED REGELM gelijkaardige begin- en eindtijden         MED13 3,03%
MED PERIODE rustperiode na nachtdiensten         MED21 12,12%

MED PERIODE achterwaartse rotaties         MED22 12,12%
MED PERIODE rotatiesnelheid     +   MED23 12,12%

MED BELAST lange diensten tijdens nacht c         MED41c 6,06%
MED BELAST korte intervallen         MED42 6,06%

MED BELAST opeenvolgende diensten     + + MED43 6,06%
SOC VERLOF effectief vrij op te nemen niet-werkdagen         SOC12 6,25%

SOC WEEK vrije tijd tijdens dag in loop van week         SOC21 4,17%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in ruime zin   + +   SOC31a 12,50%

SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin   + +   SOC31b 12,50%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt   ++ +   SOC33 12,50%

 
4.7.3 Vergelijking van het economische, medische en sociale domein 
Overlopen we tenslotte de resultaten van de verschillende domeinen dan valt op dat enkel 
het verminderen van het nachtwerk (N) alle medische zwakke punten (oranje of lager) kan 
wegwerken, wat echter op sociaal vlak niet het geval is: het vele weekendwerk kan immers 
niet vermeden worden. Het verschil met het inkomen in de maximale loonvariant (L) is echter 
in de eerste twee loonstelsels niet te onderschatten. 
 

 WE N L 
economisch: meer / minder dan gemiddeld inkomen (100%) 

eerste loonstelsel 88,86% 93,35% 104,65% 
tweede loonstelsel 95,25% 96,59% 102,39% 

derde loonstelsel 100,00% 100,00% 100,00% 
medisch: evaluatie variabelen  

goed tot zeer goed 42,42% 60,61% 51,52% 
aanvaardbaar tot goed 33,33% 39,39% 24,24% 

voor verbetering vatbaar 24,24% 0,00% 24,24% 
probleemaspect 0,00% 0,00% 0,00% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 
sociaal: evaluatie variabelen  

goed tot zeer goed 47,92% 35,42% 10,42% 
aanvaardbaar tot goed 12,50% 25,00% 37,50% 

voor verbetering vatbaar 31,25% 39,58% 39,58% 
probleemaspect 8,33% 0,00% 12,50% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 
 
Op medisch vlak is er relatief weinig onderscheid tussen het opnemen van alle niet-
werkdagen tijdens het weekend (WE) en tijdens de vroege weekdiensten (L), ondanks de 
grote verschillen op financieel vlak. Op sociaal vlak daarentegen worden aanzienlijk andere 
resultaten bekomen: de WE-versie is vanuit sociaal oogpunt duidelijk aangewezen. 
 
 
De zwakke punten van dit ploegenstelsel betreffen vooral: op medisch vlak de nachtrust (drie 
reeksen van zeven opeenvolgende diensten op vier weken, en zeven nachtdiensten 
opgesplitst in drie blokken), op sociaal vlak de weinige vrije weekends (één per vier weken) 
en volledig vrije weekavonden. Door de niet-werktijd maximaal te concentreren tijdens 
nachtdiensten is het mogelijk de medisch zwakke punten weg te werken, wat echter een 
aanzienlijke impact heeft op financieel vlak. Op sociaal vlak zijn alle zwakke punten niet weg 
te werken, hoe de niet-werktijd ook opgenomen wordt.  
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5. VIERPLOEGENSTELSELS MET LANGE REEKSEN ZONDER ROTATIE 
 
Een vierploegenstelsel met reeksen van zeven opeenvolgende gelijkaardige diensten 
bestaat (bij weten van de auteur) in haar zuivere vorm vandaag niet meer in België. Wel 
worden stelsels gevonden die er op gebaseerd zijn, wat trouwens vooral het geval is bij 
vijfploegenstelsels: het vierploegenstelsels wordt tijdens de vijfde week uitgebreid met een 
aantal dagdiensten maar het ritme van de zeven opeenvolgende gelijkaardige diensten wordt 
niet onderbroken (zie hoofdstuk 11 voor een toelichting bij dit stelsel).  
 
Onderstaand bespreken we dit stelsel, voor zover er een onderscheid is met het voorgaande 
stelsel. We gaan dan ook niet in op de bedrijfseconomische elementen: de overeenkomsten 
met het vorige hoofdstuk zijn van die aard dat het weinig zin heeft deze elementen nogmaals 
te behandelen. 
 
 
5.1 De tijdsorganisatie: lange reeksen gelijkaardige diensten 
Een vierploegenstelsel met 3 reeksen van 7 opeenvolgende gelijkaardige diensten is één 
van de basisvarianten in het landschap van ploegenstelsels. Veel variatie is uiteraard niet 
mogelijk: de enige variatie is de opsplitsing van de 7 vrije dagen en de volgorde waarin de 
diensten gelopen worden (bijvoorbeeld 7V 2A 7L 2A 7N 3A). Het lijkt aangewezen om na de 
reeks nachtdiensten een iets langere rustperiode te nemen (3 vrije dagen), en na de andere 
reeksen telkens slechts 2 vrije dagen. Op die manier wordt ook een volledig vrij weekend 
inclusief vrijdagavond bekomen. 
 

Week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
1 V V V V V V V 
2   L L L L L 
3 L L   N N N 
4 N N N N    

 
De tijdsorganisatie is op details na vergelijkbaar met het stelsel besproken in het vorige 
hoofdstuk, zodat we naar hoger verwijzen. Hetzelfde geldt voor de financiële analyse: ook 
hier zijn de verschillen verwaarloosbaar. 
 
In de volgende paragrafen analyseren we vier varianten van het stelsel waarin de niet-
werkdagen telkens anders ingevuld worden, afhankelijk van de gevolgde strategie: 
• In de basisversie (A) van 42 uur per week wordt geen enkele vorm van niet-werkdag 

toegepast, wat het rooster in zijn ruwe vorm oplevert. Deze benadering is uiteraard van 
toepassing op alle ploegwerknemers. 

• Een eerste variant (versie b: WE) minimaliseert het weekendwerk met 2 nachtdiensten 
en 2 late diensten per cyclus: er wordt standaard (42 uur per week – (4 niet-werkdagen * 
8 uur per dienst) / 4 weken) = 34 uur per week gewerkt.  
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• Een tweede variant (versie c: N) minimaliseert het nachtwerk met 4 nachtdiensten per 

cyclus: er wordt opnieuw 34 uur per week gewerkt.  
• Een laatste variant (versie d: L) laat 4 vroege diensten wegvallen zodat het loon minimaal 

beïnvloed wordt. Opnieuw wordt er gemiddeld 34 uur per week feitelijk gewerkt.  
 
 week dag dienst werktijd voorzien werktijd feitelijk type vrije dag 

versie b 3 zaterdag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
WE 3 zondag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 

 2 zaterdag late 8 uur 0 uur ADV onbetaald 
 2 zondag late 8 uur 0 uur compensatie feestdag 

versie c 3 zaterdag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
N 4 zondag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
 3 vrijdag nacht 8 uur 0 uur ADV onbetaald 
 4 woensdag nacht 8 uur 0 uur compensatie feestdag 

versie d 1 vrijdag vroege 8 uur 0 uur ADV betaald 
L 1 woensdag vroege 8 uur 0 uur ADV betaald 
 1 donderdag vroege 8 uur 0 uur ADV onbetaald 
 1 dinsdag vroege 8 uur 0 uur compensatie feestdag 

 
Zes (van de zestien) ploegwerknemers kunnen door de minimumbezetting (10 werknemers) 
de varianten waarin het weekendwerk (WE) en het nachtwerk (N) geminimaliseerd worden 
volgen, terwijl 7,5 ploegwerknemers de financieel meest gunstige variant kunnen volgen (zie 
de verduidelijking in het vorige hoofdstuk).  
 
 
5.2 De medische aspecten 
Onderstaande overzichtstabel geeft de medische aspecten van het rooster weer. Het 
grootste probleem is de nachtrust: voor elke onderzochte variant scoort dit luik 
problematisch, met uitzondering van de variant waarin dit nachtwerk verminderd wordt (N).  
 

 A WE N L   
eindcijfer MEDISCH 7 8 8 7 MED 100,0% 

Regelmaat 9 8 8 8 MED1 9,09% 
Periodiciteit 7 9 8 8 MED2 36,36% 

Nachtrust 5 6 7 6 MED3 36,36% 
Belasting 8 9 9 9 MED4 18,18% 

 
Zowel in aantal uur nachtrust (MED31), aantal afwijkende slaapperiodes (MED32) als aantal 
goede nachten slaap (MED33) scoort het stelsel niet zo overtuigend. De reden is evident: 
elke 4 cyclusweken 7 nachtdiensten werken in één reeks laat zich voelen. Ook de 
rotatiesnelheid (MED 23) is door de 3 lange reeksen van 7 opeenvolgende diensten per 
definitie niet zo sterk. Tenslotte dient ook gewezen op de lichamelijke belasting door deze 
reeksen opeenvolgende diensten (MED43). 
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Regelmaat A WE N L   

wisselingen in werk- en rustperiodes     MED11 3,03% 
wisselende arbeidstijd per week  ++ +  MED12 3,03% 

gelijkaardige begin- en eindtijden     MED13 3,03% 
synthesecijfer 9 8 8 8 MED1 9,09% 
Periodiciteit A WE N L   

rustperiode na nachtarbeid  +  + MED21 12,12% 
achterwaartse rotaties     MED22 12,12% 

rotatiesnelheid  ++ ++  MED23 12,12% 
synthesecijfer 7 9 8 8 MED2 36,36% 

Nachtrust A WE N L   
uren nachtrust  + +  MED31 12,12% 

afwijkende slaapperiodes   +  MED32 12,12% 
aantal goede nachten slaap   + + MED33 12,12% 

synthesecijfer 5 6 7 6 MED3 36,36% 
Belasting A WE N L   

lange diensten tijdens nacht c     MED41c 6,06% 
korte intervallen     MED42 6,06% 

opeenvolgende diensten  ++ +  MED43 6,06% 
synthesecijfer 8 9 9 9 MED4 18,18% 

 
Op de andere medische variabelen scoort het rooster goed. De impact van de 
arbeidsduurverkorting is vanuit medisch standpunt uiteraard het meest zinvol als de 
nachtarbeid verminderd wordt (N).  
 
De basisversie kent vijf relatief zwakke punten die samen een 55% van het totale medische 
spectrum vertegenwoordigen. De N-variant werkt zoals verwacht alle negatieve punten weg, 
de anderen situeren zich tussen deze uitersten.  
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (42 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: zwakke punten 54,55% 4    

rotatiesnelheid 12,12%  MED23 PERIODE 3 reeksen van 7 gelijkaardige diensten op 4 weken 
opeenvolgende diensten 6,06%  MED43 BELAST (idem) 

uren nachtrust 12,12%  MED31 NACHT 7 nachtdiensten in 1 blok + vroeg aanvangsuur vroege 
diensten 

aantal goede nachten slaap 12,12%  MED33 NACHT (idem) 
afwijkende slaapperiodes 12,12%  MED32 NACHT (idem) 

 
Het verminderen van het weekendwerk (WE) behaalt wel meer hoge scores (waarden van 8 
tot 10), maar heeft tegelijkertijd ook een heel aantal variabelen die voor verbetering vatbaar 
zijn (waarden van 4 tot 6): om die reden is het aangewezen dat om medische redenen 
eerder de nachtdiensten verminderd worden. 
 

 A WE N L 
goed tot zeer goed 45,45% 51,52% 30,30% 42,42% 

aanvaardbaar tot goed 0,00% 24,24% 69,70% 12,12% 
Voor verbetering vatbaar 36,36% 24,24% 0,00% 33,33% 

problematisch 18,18% 0,00% 0,00% 12,12% 
zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Samenvattend mag gesteld worden dat een klassiek vierploegenstelsel met lange reeksen 
zonder rotatie medisch gezien een aantal te verwachten zwakke punten heeft, die 
voornamelijk te maken hebben met de nachtrust en de drie lange reeksen van 7 
gelijkaardige opeenvolgende diensten. Enkel wanneer die nachtdiensten duidelijk 
verminderd worden is het mogelijk een medisch sterk rooster te maken, wat uiteraard niet 
evident is voor het merendeel van de ploegwerknemers.  
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5.3 De sociale aspecten 
De sociale impact van dit stelsel verschilt aanzienlijk door de arbeidsduurverkorting op een 
andere manier op te nemen, zoals onderstaande tabel verduidelijkt: de basisversie (A) en 
minder vroege diensten (L) geven een ongeveer gelijkaardig resultaat, terwijl de varianten 
met minder weekenddiensten (WE) en nachtdiensten (N) duidelijk hoger scoren.  
 
Vooral het aantal volledig vrije weekavonden (SOC23) scoort laag: de 7 nachtdiensten op 28 
kalenderdagen plus het vroege aanvangsuur van de 7 vroege diensten (6.00uur) impliceren 
dat er 5 + 5 = 10 weekavonden (op een totaal van 5 weekdagen * 4 cyclusweken = 20 
weekavonden) gewerkt (nachtdienst) dan wel geslapen (vroege dienst) wordt28.  
 

A WE N L   
eindcijfer SOCIAAL 6 7 7 6 SOC 100,00% 

vakantie en vrije dagen 7 7 7 7 SOC1 25,00% 
vrije tijd tijdens de week 6 6 6 7 SOC2 25,00% 
vrije tijd in het weekend 5 8 7 5 SOC3 50,00% 

 
Vakantie en niet-werkdagen A WE N L  

niet-werkdagen per jaar     SOC11 18,75%
effectief vrij op te nemen niet-werkdagen     SOC12 6,25%

synthesecijfer 7 7 7 7 SOC1 25,00%
Vrije tijd tijdens de week A WE N L  

vrije tijd tijdens week in de loop van de dag     SOC21 4,17%
vrije tijd tijdens weekavonden   + + SOC22 12,50%

aantal volledig vrije avonden tijdens week   + + SOC23 8,33%
synthesecijfer 6 6 6 7 SOC2 25,00%

Vrije tijd in het weekend A WE N L  
vrije tijd tijdens weekend in ruime zin  + +  SOC31a 12,50%

vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin  + +  SOC31b 12,50%
aantal volledig vrije kernweekends  ++ +  SOC32 12,50%

vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt  ++ +  SOC33 12,50%
synthesecijfer 5 8 7 5 SOC3 50,00%

 
Ook het aantal vrije weekends (SOC32) scoort in de basisversie (A) eerder laag, gezien er 3 
weekends op 4 gewerkt wordt: enkel wanneer de weekenddiensten verminderd worden 
(versies WE en N) worden hogere waarden genoteerd. 
 
Ondanks het grote belang van het weekendluik in het sociale eindcijfer (SOC) overtuigt een 
kleiner aantal nachtdiensten (N) op sociaal vlak minstens even goed als een kleiner aantal 
weekenddiensten (WE). Vroege diensten verminderen om financiële redenen (L) leidt echter 
niet tot een bevredigend sociaal stelsel.  
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (42 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: zwakke punten 52,08% 4    

aantal volledig vrije kernweekends 12,50%   SOC32 WE 1 op 4 weekends volledig vrij 
aantal volledig vrije avonden tijdens week 8,33%   SOC23 WEEK 10 op 20 weekavonden vrij 

vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt 12,50%   SOC33 WE 1 op 4 weekends volledig vrij 
niet-werkdagen per jaar 18,75%   SOC11 VAKANTIE 155 niet-werkdagen per jaar 

 

                                                 
28  De analyse gaat uit van een nachtrust van 8 uur plus een overgangstijd van een half uur: beginnen 

werken impliceert dus dat de nachtrust 8,5 uur vroeger aanvangt, in dit geval dus om 21.30uur. 



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

55. 

 
 A WE N L 

goed tot zeer goed 10,42% 47,92% 35,42% 10,42% 
aanvaardbaar tot goed 37,50% 12,50% 25,00% 37,50% 

voor verbetering vatbaar 31,25% 31,25% 39,58% 39,58% 
probleemaspect 20,83% 8,33% 0,00% 12,50% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
De minder sterke punten vertegenwoordigen in de basisversie (A) een 52% van het totale 
sociale spectrum, wat in de medisch sterkste versies (WE en N) aanzienlijk verbeterd wordt. 
Samenvattend mag gesteld worden dat dit stelsel op sociaal vlak twee probleemgebieden 
kent, namelijk het lage aantal volledig vrije weekavonden en het aantal vrije weekends. 
 
 
5.4 De combinatie arbeid en gezin 
De combinatie met het leven naast het werk is in de meeste ploegenstelsels niet eenvoudig. 
Bij het eerste scenario (kleine kinderen) blijkt dat er (zoals hoger) gemiddeld 13 uur per week 
een tijdsconflict is tussen het werk en de opvoeding van kinderen. Ook is er gedurende 
ongeveer 6 uur per week een tijdsconflict met de slaaptijd, wat eerder weinig is.  
 

 maximum resultaat in uur/week evaluatie 
herwogen conflict met WERKtijd   13,00   4,58 AG11 
herwogen conflict met SLAAPtijd 56 6,19 11,05% 6,13 AG12 

 
 
5.5 Overzicht van sterke en zwakke punten van het stelsel  
5.5.1 Zwakke punten  
Onderstaande figuur geeft het overzicht van medische en sociale variabelen waarop 
minstens één van de vier onderzochte varianten een score lager dan 6 behaalt: in totaal gaat 
het om tien variabelen, namelijk zes medische en vier sociale.  
 
 A WE N L     

MED REGELM wisselende arbeidstijd per week   ++ +   MED12 3,03% 
MED PERIODE rotatiesnelheid   ++ ++   MED23 12,12%

MED NACHT uren nachtrust   + +   MED31 12,12%
MED NACHT afwijkende slaapperiodes     +   MED32 12,12%

MED NACHT aantal goede nachten slaap     + + MED33 12,12%
MED BELAST opeenvolgende diensten   ++ +   MED43 6,06% 
SOC VERLOF niet-werkdagen per jaar         SOC11 18,75%

SOC WEEK vrije tijd tijdens weekavonden     + + SOC22 12,50%
SOC WEEK vrije avonden tijdens week     + + SOC23 8,33% 

SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends   ++ +   SOC32 12,50%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt   ++ +   SOC33 12,50%

 
Geconcludeerd wordt dat dit klassieke vierploegenstelsel op medisch en sociaal vlak een 
aantal zwakke punten kent: 
• Medisch dient vooral de relatief beperkte nachtrust onthouden, wat door de opeenvolging 

van zeven nachtdiensten niet te vermijden is.  
• De tijdsorganisatie van het stelsel impliceert tevens dat het lichamelijk moeilijk is na een 

lange reeks zich terug aan het gewone dagritme aan te passen (slechte periodiciteit).  
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• Sociaal valt op dat geen enkel weekend volledig vrij is in de basisversie, wat door de 

ADV kan verminderd worden maar niet geheel weggewerkt. Hetzelfde geldt voor het 
aantal vrije avonden. 

 
De medisch en sociaal meest aangewezen variant is het verminderen van het aantal 
nachtdiensten (N).  
 
5.5.2 Sterke punten  
Op gelijkaardige wijze als hoger worden de sterke punten van het stelsel in kaart gebracht: 
alle variabelen waarop minstens één van de varianten een waarde hoger dan 8 scoort 
komen aan bod. In totaal gaat het om acht medische en vijf sociale variabelen. 
 

A WE N L  
MED REGELM wisselingen in werk- en rustperiodes         MED11 3,03%

MED REGELM wisselende arbeidstijd per week   ++ +   MED12 3,03%
MED REGELM gelijkaardige begin- en eindtijden         MED13 3,03%

MED PERIODE rustperiode na nachtdiensten   +   + MED21 12,12%
MED PERIODE achterwaartse rotaties         MED22 12,12%

MED BELAST lange diensten tijdens nacht c         MED41c 6,06%
MED BELAST korte intervallen         MED42 6,06%

MED BELAST opeenvolgende diensten   ++ +   MED43 6,06%
SOC VERLOF effectief vrij op te nemen niet-werkdagen         SOC12 6,25%

SOC WEEK vrije tijd tijdens dag in loop van week         SOC21 4,17%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in ruime zin   + +   SOC31a 12,50%

SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin   + +   SOC31b 12,50%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt   ++ +   SOC33 12,50%

 
De weekendvariant (WE) en de nachtvariant (N) scoren op alle variabelen behoorlijk tot 
(zeer) goed; enkel de variant met het maximale loon kan de vrije tijd tijdens het weekend 
evenals de belasting wegens de lange reeks nachtdiensten om evidente redenen niet 
verbeteren. De variant waarin het weekendwerk geminimaliseerd wordt (WE) scoort het best. 
 
5.5.3 Vergelijking van het economische, medische en sociale domein 
Het overzicht van de verschillende domeinen verduidelijkt dat enkel het verminderen van het 
nachtwerk (N) alle medische zwakke punten (oranje of lager) kan wegwerken, wat echter op 
sociaal vlak niet het geval is: het vele weekendwerk kan immers niet vermeden worden. Het 
verschil met het inkomen in de maximale loonvariant (L) is echter in de eerste twee 
loonstelsels niet te onderschatten. 



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

57. 

 
 WE N L 

economisch: meer / minder dan gemiddeld inkomen (100%) 
eerste loonstelsel 87,89% 93,41% 105,10% 

tweede loonstelsel 94,92% 96,52% 102,62% 
derde loonstelsel 100,00% 100,00% 100,00% 

medisch: evaluatie variabelen  
goed tot zeer goed 51,52% 30,30% 42,42% 

aanvaardbaar tot goed 24,24% 69,70% 12,12% 
voor verbetering vatbaar 24,24% 0,00% 33,33% 

probleemaspect 0,00% 0,00% 12,12% 
problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

sociaal: evaluatie variabelen  
goed tot zeer goed 47,92% 35,42% 10,42% 

aanvaardbaar tot goed 12,50% 25,00% 37,50% 
voor verbetering vatbaar 31,25% 39,58% 39,58% 

probleemaspect 8,33% 0,00% 12,50% 
problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Duidelijk is dat de zeven opeenvolgende nachtdiensten een wezenlijk medisch probleem 
blijven: het is immers niet realistisch dat de meerderheid van de ploegwerknemers het aantal 
nachtdiensten kan afbouwen, zelfs als er geen financieel nadeel (zoals in het derde 
loonstelsel) aan verbonden is. Op sociaal vlak zijn er de weinige vrije weekends (één per vier 
weken) en het beperkt aantal vrije weekavonden. Door de niet-werktijd maximaal te 
concentreren tijdens nachtdiensten is het mogelijk het medisch zwakste punt weg te werken, 
wat echter een aanzienlijke impact heeft op financieel vlak (in de klassieke loonstelsels). Op 
sociaal vlak zijn nooit alle zwakke punten weg te werken, hoe de niet-werktijd ook 
opgenomen wordt. 
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6. VIERPLOEGENSTELSELS IN KORTE REEKSEN MET EEN KORTE ROTATIE  
 
Een vierploegenstelsel bestaande uit 7 reeksen van een vroege, late en nachtdienst gevolgd 
door een vrije dag bestaat (in haar basisvorm) vandaag in België minder dan vroeger. Een 
aantal stelsels hebben dit patroon nog wel als basis, maar in de regel zijn er een aantal 
elementen aan toegevoegd.  
 
Onderstaand bespreken we de oorspronkelijke versie van het stelsel. We gaan daarbij niet in 
op de bedrijfseconomische elementen: de overeenkomsten met het voorbeeld besproken in 
hoofdstuk 4 zijn van die aard dat het – net zoals in het vorige hoofdstuk - weinig zin heeft 
deze elementen nogmaals te behandelen. 
 
 
6.1 De tijdsorganisatie: zeven reeksen van snel roterende diensten 
Vierploegenstelsels met 7 reeksen bestaande uit een vroege, late, nachtdienst en vrije dag 
zijn de laatste variant van klassieke vierploegenstelsels. Ook deze stelsels kenmerken zich 
anno 2002 in België door een groot aantal ADV-dagen, meestal ongeveer één ADV-dag per 
cyclusweek.  
 
Veel variatie is opnieuw niet mogelijk: de enige variatie is de opsplitsing van de 7 vrije dagen 
en de volgorde waarin de diensten gelopen worden (bijvoorbeeld VLNA dan wel NVLA). Het 
resultaat is zonder twijfel het stelsel met het grootst aantal wisselingen in opeenvolgende 
diensten, zijnde theoretisch 21 wisselingen per 4 cyclusweken (aangezien er 21 diensten per 
4 weken zijn). 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
1 V L N  V L N 
2  V L N  V L 
3 N  V L N  V 
4 L N  V L N  

 
De tijdsorganisatie is voor het overige op details na vergelijkbaar met het stelsel besproken 
in hoofdstuk 4, zodat we naar hoger verwijzen.  
 
In de volgende paragrafen analyseren we vier varianten van het stelsel waarin de niet-
werkdagen telkens anders ingevuld worden, afhankelijk van de gevolgde strategie: 
• In de basisversie (A) van 42 uur per week wordt geen enkele vorm van niet-werkdag 

toegepast, wat het rooster in zijn ruwe vorm oplevert. Deze benadering is uiteraard van 
toepassing op alle ploegwerknemers. 

• Een eerste variant (versie b: WE) minimaliseert het weekendwerk met 2 nachtdiensten 
en 2 late diensten per cyclus: er wordt standaard (42 uur per week – (4 niet-werkdagen * 
8 uur per dienst) / 4 weken) = 34 uur per week gewerkt.  

• Een tweede variant (versie c: N) minimaliseert het nachtwerk met 4 nachtdiensten per 
cyclus: er wordt opnieuw 34 uur per week gewerkt.  
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• Een laatste variant (versie d: L) laat 4 vroege diensten wegvallen zodat het loon minimaal 

beïnvloed wordt. Opnieuw wordt er gemiddeld 34 uur per week feitelijk gewerkt.  
 
 week dag dienst werktijd voorzien werktijd feitelijk type vrije dag 

versie b 4 zaterdag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
WE 1 zondag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 

 3 zaterdag late 8 uur 0 uur ADV onbetaald 
 2 zondag late 8 uur 0 uur compensatie feestdag 

versie c 4 zaterdag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
N 1 zondag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
 3 vrijdag nacht 8 uur 0 uur ADV onbetaald 
 1 woensdag nacht 8 uur 0 uur compensatie feestdag 

versie d 1 vrijdag vroege 8 uur 0 uur ADV betaald 
L 3 woensdag vroege 8 uur 0 uur ADV betaald 
 4 donderdag vroege 8 uur 0 uur ADV onbetaald 
 2 dinsdag vroege 8 uur 0 uur compensatie feestdag 

 
Zes (van de zestien) ploegwerknemers kunnen opnieuw de varianten met het minimale 
weekendwerk (WE) en nachtwerk (N) volgen, terwijl 7,5 ploegwerknemers de financieel 
meest gunstige variant kunnen volgen (zie de verduidelijking in hoofdstuk 4).  
 
 
6.2 De medische aspecten 
Onderstaande overzichtstabel geeft de medische aspecten van het rooster weer. Het 
grootste probleem is de nachtrust: voor elke onderzochte versie scoort dit luik eerder zwak, 
met uitzondering van de variant waarin dit nachtwerk verminderd wordt (N). Ook de 
periodiciteit (rotatiesnelheid) is om evidente redenen een probleem. 
 

 A WE N L   
eindcijfer MEDISCH 6 7 8 7 MED 100,0% 

Regelmaat 8 7 7 8 MED1 9,09% 
Periodiciteit 6 7 8 8 MED2 36,36% 

Nachtrust 4 6 7 5 MED3 36,36% 
Belasting 10 10 10 10 MED4 18,18% 

 
Zowel in aantal uur nachtrust (MED31), aantal afwijkende slaapperiodes (MED32) als aantal 
goede nachten slaap (MED33) scoort het stelsel in haar basisversie niet zo overtuigend. De 
reden is evident: aangezien elke nachtdienst voorafgegaan wordt door een korte 
slaapperiode tijdens de middag en gevolgd door een slaapperiode tijdens de dag (vrije) dag 
na de nachtdienst ontstaan een groot aantal afwijkende slaapperiodes. Deze hebben zonder 
twijfel trouwens een impact op de slaapkwaliteit. Dit impliceert eveneens dat tijdens twee van 
de vier dagen een sterk afwijkend slaappatroon ontstaat: de nacht waarop gewerkt wordt en 
de daarop volgende recuperatienacht, die verstoord wordt door de vroege dienst.  
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Regelmaat A WE N L   

wisselingen in werk- en rustperiodes     MED11 3,03% 
wisselende arbeidstijd per week   + + MED12 3,03% 

gelijkaardige begin- en eindtijden     MED13 3,03% 
synthesecijfer 8 7 7 8 MED1 9,09% 
Periodiciteit A WE N L   

rustperiode na nachtarbeid   + + MED21 12,12% 
achterwaartse rotaties     MED22 12,12% 

rotatiesnelheid     MED23 12,12% 
synthesecijfer 6 7 8 8 MED2 36,36% 

Nachtrust A WE N L   
uren nachtrust  + +  MED31 12,12% 

afwijkende slaapperiodes  + ++  MED32 12,12% 
aantal goede nachten slaap   + + MED33 12,12% 

synthesecijfer 4 6 7 5 MED3 36,36% 
Belasting A WE N L   

lange diensten tijdens nacht c     MED41c 6,06% 
korte intervallen     MED42 6,06% 

opeenvolgende diensten     MED43 6,06% 
synthesecijfer 10 10 10 10 MED4 18,18% 

 
Ook de rotatiesnelheid (MED 23) is niet optimaal: bij voorkeur wordt er na 2 tot 4 diensten 
geroteerd, wat in dit stelsel per definitie niet kan aangezien er steeds na 1 dienst geroteerd 
wordt. De afwijking is eerder beperkt maar wordt wel zevenmaal herhaald op vier weken 
vandaar de eerder lage score. Tenslotte dient ook gewezen op de korte rusperiode na 
nachtarbeid (MED21): na een nachtdienst wordt tijdens de vrije dag in eerste instantie 
geslapen, terwijl de volgende dag begonnen wordt met een vroege dienst: na een 
nachtdienst is dus geen volledige normale nachtrust (van 23.00uur tot 7.00uur) mogelijk, wat 
in deze variabele tot uiting komt. De totale rustperiode tussen het beëindigen van de 
nachtdienst en het begin van de vroege dienst bedraagt trouwens slechts 24 uur. 
 

Op de andere medische variabelen scoort het rooster goed. De impact van de 
arbeidsduurverkorting is vanuit medisch standpunt het meest zinvol als systematisch de 
nachtarbeid verminderd wordt (N), wat uiteraard praktisch gezien niet voor elke 
ploegwerknemer weggelegd is.  
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (42 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: zwakke punten 63,64% 4    

rustperiode na nachtarbeid 12,12%  MED21 PERIODE Slechts rustperiode van 24 uur na nachtarbeid 
afwijkende slaapperiodes 12,12%  MED32 NACHT Groot aantal afwijkende slaapperiodes door 7 

gescheiden nachtdiensten op 4 weken + 
uren nachtrust 12,12%  MED31 NACHT Slechts rustperiode van 24 uur na nachtarbeid 

aantal goede nachten slaap 12,12%  MED33 NACHT Slechts rustperiode van 24 uur na nachtarbeid 
rotatiesnelheid 12,12%  MED23 PERIODE Continue rotatie van één dienst 

wisselingen in werk- en 
rustperiodes

3,03%  MED11 REGELM Continue rotatie van één dienst 

 
De basisversie kent zes relatief zwakke punten die samen een 64% van het totale medische 
spectrum vertegenwoordigen. De N-variant werkt zoals verwacht alle negatieve punten weg, 
de anderen situeren zich tussen deze uitersten.  
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 A WE N L 

goed tot zeer goed 36,36% 33,33% 36,36% 36,36% 
aanvaardbaar tot goed 0,00% 27,27% 60,61% 36,36% 

Voor verbetering vatbaar 39,39% 39,39% 3,03% 15,15% 
problematisch 24,24% 0,00% 0,00% 12,12% 

zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Samenvattend mag gesteld worden dat dit klassiek vierploegenstelsel medisch gezien een 
relatief groot aantal zwakke punten heeft, die voornamelijk te maken hebben met de 
nachtrust en de te korte rotatie (zeer veel wisselingen). Enkel wanneer die nachtdiensten 
duidelijk verminderd worden is het mogelijk een medisch sterk rooster te maken, wat 
uiteraard niet evident is voor het merendeel van de ploegwerknemers.  
 
 
6.3 De sociale aspecten 
De sociale impact van het rooster verschilt aanzienlijk voor de verschillende varianten, zoals 
onderstaande tabel verduidelijkt: de basisversie (A) en minder vroege diensten (L) geven 
een ongeveer gelijkaardig resultaat, terwijl minder weekenddiensten (WE) en nachtdiensten 
(N) verrichten duidelijk hoger scoort.  
 

A WE N L   
eindcijfer SOCIAAL 5 7 6 5 SOC 100,00% 

vakantie en vrije dagen 7 7 7 7 SOC1 25,00% 
vrije tijd tijdens de week 5 5 6 6 SOC2 25,00% 
vrije tijd in het weekend 4 8 6 4 SOC3 50,00% 

 
Het aantal volledig vrije weekends (SOC32) scoort laag, en de reden ligt voor de hand: in de 
basisversie (A) is er geen enkel volledig vrij weekend aangezien er slechts maximaal één 
rustdag per vier dagen is. Ook wanneer ADV enkel op vroege diensten opgenomen wordt 
een vrij weekend nog niet mogelijk aangezien er dan steeds de vrijdagnacht gewerkt moet 
worden. Uiteraard worden hogere waarden genoteerd wanneer de weekenddiensten 
verminderd worden (versies WE en N). 
 

Vakantie en niet-werkdagen A WE N L   
niet-werkdagen per jaar     SOC11 18,75%

effectief vrij op te nemen niet-werkdagen     SOC12 6,25% 
synthesecijfer 7 7 7 7 SOC1 25,00%

Vrije tijd tijdens de week A WE N L   
vrije tijd tijdens week in de loop van de dag     SOC21 4,17% 

vrije tijd tijdens weekavonden   + + SOC22 12,50%
aantal volledig vrije avonden tijdens week   +  SOC23 8,33% 

synthesecijfer 5 5 6 6 SOC2 25,00%
Vrije tijd in het weekend A WE N L   

vrije tijd tijdens weekend in ruime zin  + +  SOC31a 12,50%
vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin  + +  SOC31b 12,50%

aantal volledig vrije kernweekends  ++ +  SOC32 12,50%
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt  ++ +  SOC33 12,50%

synthesecijfer 4 8 6 4 SOC3 50,00%
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Ook het aantal volledig vrije weekavonden (SOC23) scoort laag: de 7 nachtdiensten op 28 
kalenderdagen plus het vroege aanvangsuur van de 7 vroege diensten (6.00uur) impliceren 
dat er 5 + 5 = 10 weekavonden (op een totaal van 5 weekdagen * 4 cyclusweken = 20 
weekavonden) gewerkt (nachtdienst) dan wel geslapen (vroege dienst) wordt29.  
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (42 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: zwakke punten 64,58% 4    

aantal volledig vrije kernweekends 12,50%  SOC32 WE geen volledig vrije weekends 
aantal volledig vrije avonden tijdens week 8,33%  SOC23 WEEK 10 op 20 weekavonden vrij 

vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt 12,50%  SOC33 WE geen volledig vrije weekends 
vrije tijd tijdens weekavonden 12,50%  SOC22 WEEK 10 op 20 weekavonden vrij 

niet-werkdagen per jaar 18,75%  SOC11 VAKANTIE 155 niet-werkdagen per jaar 
 
Ondanks het grote belang van het weekendluik in het sociale eindcijfer (SOC) overtuigt een 
kleiner aantal nachtdiensten (N) op sociaal vlak zonder twijfel meer. Enkel vroege diensten 
opnemen om financiële redenen (L) leidt echter niet tot een bevredigend sociaal stelsel.  
 
De minder sterke punten vertegenwoordigen in de basisversie (A) een kleine 66% van het 
totale sociale spectrum, wat in de medisch betere versies (WE en N) aanzienlijk verbeterd 
wordt. 
 

 A WE N L 
goed tot zeer goed 10,42% 47,92% 35,42% 10,42% 

aanvaardbaar tot goed 25,00% 0,00% 25,00% 37,50% 
voor verbetering vatbaar 43,75% 43,75% 27,08% 31,25% 

problematisch 8,33% 8,33% 12,50% 8,33% 
zeer problematisch 12,50% 0,00% 0,00% 12,50% 

 
Samenvattend mag gesteld worden dat dit stelsel op sociaal vlak globaal twee 
probleemgebieden kent, namelijk het eerder lage aantal volledig vrije weekavonden evenals 
het eerder lage aantal volledig vrije weekends. 
 
 
6.4 De combinatie arbeid en gezin 
De combinatie met het leven naast het werk is in de meeste ploegenstelsels niet eenvoudig. 
Bij het eerste scenario (kleine kinderen) blijkt dat er gemiddeld 13 uur per week een 
tijdsconflict is tussen het werk en de opvoeding van kinderen. Ook is er gedurende ongeveer 
10 uur per week een tijdsconflict met de slaaptijd, wat vooral veroorzaakt wordt door de 
recuperatietijd na nachtdiensten. 
 

 maximum resultaat in uur/week evaluatie 
herwogen conflict met WERKtijd   13,00   4,58 AG11 
herwogen conflict met SLAAPtijd 56 10,41 18,58% 3,50 AG12 

 

                                                 
29  De analyse gaat uit van een nachtrust van 8 uur plus een overgangstijd van een half uur: beginnen 

werken impliceert dus dat de nachtrust 8,5 uur vroeger aanvangt, in dit geval dus om 21.30uur. 
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6.5 Overzicht van sterke en zwakke punten van het stelsel  
6.5.1 Zwakke punten  
Onderstaande figuur geeft het overzicht van medische en sociale variabelen waarop 
minstens één van de vier onderzochte varianten een score lager dan 6 behaalt: in totaal gaat 
het om elf variabelen, namelijk zes medische en vijf sociale.  
 
 A WE N L     

MED REGELM wisselingen in werk- en rustperiodes         MED11 3,03% 
MED PERIODE rustperiode na nachtdiensten     + + MED21 12,12%

MED PERIODE rotatiesnelheid         MED23 12,12%
MED NACHT uren nachtrust   + +   MED31 12,12%

MED NACHT afwijkende slaapperiodes   + ++   MED32 12,12%
MED NACHT aantal goede nachten slaap     + + MED33 12,12%

SOC VERLOF niet-werkdagen per jaar         SOC11 18,75%
SOC WEEK vrije tijd tijdens weekavonden     + + SOC22 12,50%

SOC WEEK vrije avonden tijdens week     +   SOC23 8,33% 
SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends   ++ +   SOC32 12,50%

SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt   ++ +   SOC33 12,50%
 
Geconcludeerd wordt dat dit klassieke vierploegenstelsel op medisch en sociaal vlak sterke 
maar ook zwakke punten heeft: 
• Medisch dient vooral de relatief beperkte nachtrust onthouden, wat bepaald wordt door 

de 7 nachtdiensten op 4 cyclusweken en het aanvangsuur van de vroege diensten.  
• Ook de drie reeksen van 7 opeenvolgende diensten heeft een belangrijke betekenis. 
• Sociaal valt op dat het aantal volledig vrije weekends eerder klein is (3 op de 4 weekends 

werken). Hetzelfde geldt voor het aantal vrije avonden. 
 
De medisch en sociaal meest aangewezen variant is het verminderen van het aantal 
nachtdiensten (N).  
 
6.5.2 Sterke punten  
Op gelijkaardige wijze als hoger worden de sterke punten van het stelsel in kaart gebracht: 
alle variabelen waarop minstens één van de varianten een waarde hoger dan 8 scoort 
komen aan bod. In totaal gaat het om zes medische en vijf sociale variabelen. 
 

A WE N L   
MED REGELM wisselende arbeidstijd per week     + + MED12 3,03% 

MED REGELM gelijkaardige begin- en eindtijden        MED13 3,03% 
MED PERIODE achterwaartse rotaties         MED22 12,12%

MED BELAST lange diensten tijdens nacht c         MED41c 6,06% 
MED BELAST korte intervallen         MED42 6,06% 

MED BELAST opeenvolgende diensten         MED43 6,06% 
SOC VERLOF effectief vrij op te nemen niet-werkdagen         SOC12 6,25% 

SOC WEEK vrije tijd tijdens dag in loop van week         SOC21 4,17% 
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in ruime zin   + +   SOC31a 12,50%

SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin   + +   SOC31b 12,50%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt   ++ +   SOC33 12,50%

 
De weekendvariant (WE) en de nachtvariant (N) scoren op alle variabelen behoorlijk tot 
(zeer) goed; enkel de variant met het maximale loon kan de vrije tijd tijdens het weekend 
evenals de belasting wegens de lange reeks nachtdiensten om evidente redenen niet 
verbeteren. 
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6.5.3 Vergelijking van het economische, medische en sociale domein 
Het voerzicht van de verschillende domeinen verduidelijkt dat enkel het verminderen van het 
nachtwerk (N) alle medische zwakke punten (oranje of lager) kan wegwerken, wat echter op 
sociaal vlak niet het geval is: het vele weekendwerk kan niet vermeden worden. Het verschil 
met het inkomen in de maximale loonvariant (L) is echter in de eerste twee loonstelsels niet 
te onderschatten. 
 

 WE N L 
economisch: meer / minder dan gemiddeld inkomen (100%) 

eerste loonstelsel 87,89% 93,41% 105,10% 
tweede loonstelsel 94,92% 96,52% 102,62% 

derde loonstelsel 100,00% 100,00% 100,00% 
medisch: evaluatie variabelen  

goed tot zeer goed 33,33% 36,36% 36,36% 
aanvaardbaar tot goed 27,27% 60,61% 36,36% 

voor verbetering vatbaar 39,39% 3,03% 15,15% 
probleemaspect 0,00% 0,00% 12,12% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 
sociaal: evaluatie variabelen  

goed tot zeer goed 47,92% 35,42% 10,42% 
aanvaardbaar tot goed 0,00% 25,00% 37,50% 

voor verbetering vatbaar 43,75% 27,08% 31,25% 
probleemaspect 8,33% 12,50% 8,33% 

problematisch 0,00% 0,00% 12,50% 

 
 
Duidelijk is dat dit roosterpatroon van zeven korte blokken een wezenlijk medisch probleem 
heeft: ook als alle niet-werktijd tijdens nachtdiensten opgenomen worden worden op medisch 
vlak niet alle problemen weggewerkt. Het is echter niet realistisch dat de meerderheid van de 
ploegwerknemers een dergelijk groot aantal nachtdiensten kan afbouwen, zelfs als er geen 
financieel nadeel (zoals in het derde loonstelsel) aan verbonden is. Ook op sociaal vlak heeft 
het stelsel een belangrijk probleem, aangezien er slechts met moeite vrije weekends worden 
gevonden. 
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7. VIERPLOEGENSTELSELS MET EEN DIENSTDUUR VAN 12 UUR IN KORTE 
REEKSEN 

 
Een vierploegenstelsel met een dienstduur van 8 uur kent een aantal nadelen zoals in de 
voorgaande hoofdstukken verduidelijkt: de belangrijkste zijn dat 1/ een relatief groot aantal 
nachtdiensten op 4 cyclusweken niet kunnen vermeden worden, en 2/ per definitie een groot 
aantal weekends dient gewerkt. De momenteel gangbare vierploegenstelsels in België 
kunnen door arbeidsduurverkorting deze probleemgebieden aanzienlijk verminderen: de 
gangbare arbeidsduurverkorting stimuleert echter vooral nacht- en weekendwerk, zodat deze 
medische en sociale probleemgebieden in de praktijk vaak weinig of niet weggewerkt 
worden. 
 
Slechts op één andere wijze is het mogelijk de medische en sociale impact van 
vierploegenstelsels te veranderen: een langere dienstduur impliceert dat er minder diensten 
per cyclus gewerkt worden, zodat er meer vrije dagen (off time) ontstaan. Uiteraard 
veronderstelt deze benadering dat de aard van het werk niet te belastend is. Deze 
benadering wordt toegepast in ondernemingen waarin ploegwerknemers vooral controle- of 
monitoringtaken uitoefenen met weinig fysiek inspannende prestaties. Tot voor een tiental 
jaar was dit type stelsel in bijna geen ondernemingen te vinden: recent hebben verschillende 
ondernemingen echter deze benadering gerealiseerd. 
 
Er komen in België geen stelsels met diensten van 12 uur voor met meer dan 4 
opeenvolgende diensten na elkaar, zodat enkel stelsels met korte rotatie in korte reeksen 
gevonden worden: we bespreken onderstaand een eerste variant met een klassieke 
opeenvolgende reeks diensten (2 + 2 + 3 = 7). In het volgende hoofdstuk gaan we in op een 
meer gefragmenteerde benadering waarbij ook geïsoleerde arbeidsdiensten gebruikt 
worden.  
 
 
7.1 De tijdsorganisatie: minder en dus langere diensten per cyclus 
Het ritme van de 2 of 3 opeenvolgende gelijkaardige diensten30 is de basis van het rooster: 2 
of 3 vroege31 diensten van 12 uur worden na 2 of 3 rustdagen gevolgd door 2 of 3 
nachtdiensten van 12 uur, zodat het basispatroon 2 + 2 + 3 = 7 behouden blijft (zie hoofdstuk 
4 voor de benadering met diensten van 8 uur).  
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
1  V12 V12   N12 N12 
2 N12   V12 V12   
3  N12 N12   V12 V12 
4 V12   N12 N12   

                                                 
30  Het stelsel begint niet met een werkdag op een maandag zodat de eerste vrije dag en de laatste twee 

vrije dagen één rustperiode vormen. Om de vergelijking met andere stelsels te behouden splitsen we 
deze vrije periode op. Voor de berekeningen heeft deze opsplitsing geen gevolgen. 

31  Met een vroege dienst bedoelen we een dienst van 12 uur die in de ochtend aanvangt, terwijl een 
nachtdienst aanvangt in de vooravond. Er zijn dus geen late diensten in dit stelsel. 
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De arbeidsduur verschilt gemiddeld per week weinig van de reeds besproken 
vierploegenstelsels, wat uiteraard niet geldt voor de arbeidsduur per dag. Het heeft dan ook 
geen zin om 4 of meer diensten na elkaar te werken (4 opeenvolgende diensten is reeds 48 
arbeidsuur!).  
 

per dag   6,00     6,00     6,00   6,00 
per week 15,00 0,00 15,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 42,00 

totaal 60 0 60 12 0 12 12 0 12 168 
per cyclus tijdens week zaterdag zondag 168 

 vroege late nacht vroege late nacht vroege late nacht totaal 
1 24 0 0 0 0 12 0 0 12 48 
2 24 0 12 0 0 0 0 0 0 36 
3 0 0 24 12 0 0 12 0 0 48 
4 12 0 24 0 0 0 0 0 0 36 

 
In totaal zijn er 14 diensten van 12 uur = 168 uur per cyclus van vier weken, zijnde 21 – 14 = 
7 diensten per cyclus minder dan in klassieke vierploegenstelsels. Gemiddeld wordt er wel 
zoals in de andere vierploegenstelsels in de basisversie 168 arbeidsuur per cyclus / 4 
cyclusweken = 42 arbeidsuur per week gewerkt. Per week gaat het om 14 diensten per 
cyclus / 4 cyclusweken = 3,50 diensten per week, wat 1,75 dienst per week minder is dan in 
het klassieke stelsel. In algemene zin mag men stellen dat bij een gelijke arbeidsduur er een 
derde minder diensten (arbeidsdagen) verricht worden. 
 

 per cyclus van 4 weken gemiddeld per week 
 aantal diensten duur van dienst totaal in uur aantal diensten duur van dienst totaal in uur 

week vroege 5 12 60 1,25 12 15,00 
week late 0 0 0 0,00 0 0,00 

week nacht 5 12 60 1,25 12 15,00 
weekend vroege 2 12 24 0,50 12 6,00 

weekend late 0 0 0 0,00 0 0,00 
weekend nacht 2 12 24 0,50 12 6,00 

totaal aantal diensten 14  168 3,50  42,00 
 
Na toepassing van de ADV daalt het aantal diensten per week uiteraard verder, maar niet 
meer dan in de reeds besproken stelsels. Toch blijft het verschil tussen beide benaderingen 
groot zoals uit onderstaande tabel blijkt (in beide types stelsels wordt gemiddeld 36,50 uur 
per week gewerkt). 
 

Klassiek stelsel Stelsel met diensten van 12 uur Verschil 
gemiddeld aantal diensten in totale week 4,56 = 66,07% 3,04 = 43,45% 1,52 = 22,62% 

gemiddeld aantal niet-werk dagen in totale week 2,44 = 33,93% 3,96 = 56,55% -1,52 = -22,62% 
gemiddeld aantal diensten op weekdag 3,26 = 66,07% 2,17 = 43,45% 1,09=22,62% 

gemiddeld aantal niet-werkdagen op weekdag 1,74 = 33,93% 2,83 = 56,55% -1,09 = -22,62% 
gemiddeld aantal diensten tijdens weekend 1,30 = 66,07% 0,87 = 43,45% 0,43 = 22,621% 

gemiddeld aantal niet-werkdagen tijdens weekend 0,70 = 33,93% 1,13 = 56,55% -0,43 = -22,62% 
 
De feitelijke gemiddelde arbeidstijd per week bedraagt (na aftrek van ADV en feestdagen) 
34,85 uur per week. De formele arbeidstijd bedraagt 14 diensten per cyclus van 12 uur * 
13,0446 cycli per jaar = 2.191,50 arbeidsuur per jaar, wat na aftrek van 
arbeidsduurverkorting en feestdagen teruggebracht wordt tot een kleine 140 diensten of 
ongeveer 1.697 arbeidsuur per jaar.  
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De hoger besproken vierploegenstelsels kennen een gelijkaardige arbeidsduur per jaar, 
maar uiteraard een derde meer werkdagen. We verwijzen dan ook naar hoger (hoofdstuk 
4.1) voor de berekening van de arbeidsduur per cyclus. 
 

totaal aantal kalenderdagen per jaar 365,25 dagen per jaar 
totaal aantal werkweken per jaar 52,18 weken per jaar 

8.766 uur per jaar 
formele arbeidstijd op jaarbasis 2.191,50 uur per jaar 
vrij op te nemen vakantiedagen 13,33 dagen (van 12 uur) per jaar 

formele arbeidstijd op jaarbasis na verlof 2.031,50 uur per jaar 
formele arbeidstijd per week 42,17 uur per week 

vrij op te nemen ADV-dagen (betaald en onbetaald) 22,70 dagen (van 12 uur) per jaar 
vrij op te nemen ADV in uren per jaar 272,36 uur per jaar 

bruto arbeidstijd op jaarbasis 1 1.759,14 arbeidsuur per jaar  
aantal cycli per jaar 13,0446 cycli per jaar 

gemiddelde arbeidsduur per week 36,51 uur per week 
compensatie voor wettelijke feestdagen 6,67 dagen (van 12 uur) per jaar 

totaal bijkomende afwezigheid in uur per jaar 80 uur per jaar 
netto arbeidstijd in uur per jaar 1.679,14 arbeidsuur per jaar  

netto arbeidstijd in arbeidsdagen per jaar 139,93 werkdagen per jaar 
 
Aangezien de gemiddelde arbeidsduur, het aantal ADV-uur per jaar en dergelijke identiek is 
aan de hoger beschreven situatie, verwijzen we voor de elementen naar hoger (hoofdstuk 4). 
Ook de minimumbezetting (10 werknemers) en ploeggrootte (16 werknemers) behouden we 
zoals hoger. Uiteraard dient wel de niet-werktijd op een andere manier opgenomen dan in de 
vorige stelsels, aangezien de arbeidsduur per dag aanzienlijk verschillend georganiseerd is. 
 

 dagen / jaar uur / jaar diensten / cyclus uur / cyclus uur / week 
ADV - betaald 14,00 168 1,139 13,664 3,416 

compensatie voor feestdagen 6,67 80 0,542 6,507 1,627 
ADV - onbetaald 8,70 104,36 0,707 8,488 2,122 

vakantie overblijvend na 3 weken 2,83 34 0,230 2,765 0,691 
totaal 32,20 386,36 2,619 31,425 7,856 

 
In de volgende paragrafen analyseren we vier varianten van het stelsel waarin de niet-
werkdagen anders ingevuld worden in functie van het sociale, medische en financiële 
optimum: 
• In de basisversie (A) van 42 uur per week wordt geen enkele vorm van niet-werkdag 

toegepast, wat het rooster in zijn ruwe vorm oplevert. Bij de loonberekening wordt 
uitgegaan van de gemiddelde toepassing van niet-werktijd per cyclus, wat neerkomt op 
42 uur theoretische arbeidsduur per week – 7,856 gemiddelde niet-werktijd per week = 
34,15 uur per week. 

• Een eerste variant (versie b: WE) minimaliseert het weekendwerk met 2 nachtdiensten 
en een gedeeltelijke vroege dienst: er wordt 42 uur standaard per week – (2,67 * 12 uur 
per dienst / 4 weken) = 34 uur per week gewerkt.  

• Een tweede variant (versie c: N) minimaliseert het nachtwerk met 2,67 nachtdiensten per 
cyclus: er wordt opnieuw 34 uur per week gewerkt.  

• Een laatste variant (versie d: L) laat 2,67 vroege diensten wegvallen zodat het loon 
minimaal beïnvloed wordt. Opnieuw wordt er gemiddeld 34 uur per week feitelijk gewerkt. 
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 week dag dienst werktijd voorzien werktijd feitelijk type vrije dag 

versie b 1 zaterdag nacht 12 uur 0 uur betaalde ADV 
WE 1 zondag nacht 12 uur 0 uur onbetaalde ADV 

 3 zaterdag vroege 12 uur 4 uur compensatie feestdag 
versie c 1 zaterdag nacht 12 uur 0 uur ADV betaald 

N 1 zondag nacht 12 uur 0 uur onbetaalde ADV 
 4 vrijdag nacht 12 uur 4 uur compensatie feestdag 

versie d 3 vrijdag vroege 12 uur 0 uur ADV betaald 
L 2 woensdag vroege 12 uur 0 uur onbetaalde ADV 
 1 donderdag vroege 12 uur 4 uur compensatie feestdag 

 
De tweede en derde variant (WE en N) zijn door de vereiste minimumbezetting van 
toepassing op 6 van de 16 ploegwerknemers (37,5%), terwijl de laatste variant van 
toepassing is op (5 vroege diensten / 2,667 diensten niet-werktijd) * (16 werknemers in ploeg 
– 10 werknemers voor minimumbezetting) = (5 / 2,667) * 6 = 11,249 werknemers in elke 
ploeg. In maximale zin kan de loonvariant dus door de meerderheid van de ploeg gevolgd 
worden, wat niet het geval is voor de medische en sociale variant. 
 
 
7.2 De bedrijfseconomische aspecten 
We bespreken onderstaand de bedrijfseconomische kenmerken van het stelsel in de mate 
dat deze afwijken van de hoger besproken stelsels (zie hoofdstuk 4.3): het gaat vooral om de 
impact van de 12 arbeidsuur per dienst en de weggevallen late diensten als afzonderlijke 
verloningscategorie. Opnieuw is het evident dat onderstaande cijfers niet als een 
praktijkvoorbeeld kunnen beschouwd worden. 
 
7.2.1 Eerste benadering: een gelijke totale loonkost in elk stelsel 
De analyse gaat uit van een totaalbedrag van 2.500.000 € voor het gehele ploegenstelsel, 
dus voor alle 64 ploegwerknemers. Het eerste loonstelsel kent een groot verschil tussen de 
best betaalde diensten en de niet-werktijd, aangezien het basisuurloon het laagst is: het 
stelsel vertrekt van een basisuurloon van 14,48 €. Het tweede en derde loonstelsel kennen 
om evidente redenen een hoger basisuurloon.  
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
basisuurloon 100% 14,48 16,34 16,89 

week vroege 15,35 17,65 20,27 
week nacht 18,10 20,43 20,27 

zaterdag vroege 23,17 21,25 20,27 
zaterdag nacht 34,76 26,97 20,27 
zondag vroege 30,42 21,25 20,27 

zondag nacht 36,21 26,97 20,27 
ADV - betaald 16,37 18,79 20,27 

compensatie voor feestdagen 16,37 18,79 20,27 

 
De bekomen cijfers verschillen licht af van de resultaten in de eerder besproken stelsels (zie 
hoofdstuk 4.3): qua tendensen en algemene conclusies zijn er geen verschillen, qua 
concrete resultaten wel, wat enkel en alleen te maken heeft met de weggevallen late 
diensten en verwante aspecten van de tijdsorganisatie.  
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In het eerste ploegenstelsel bedraagt de gemiddelde ploegenpremie dan ook bijna 44%, wat 
in het tweede stelsel tot een 25% teruggebracht wordt: het derde stelsel kent een 
geglobaliseerde ploegenpremie van 20%. Deze cijfers zijn hoger dan het vierploegenstelsel 
met een dienstduur van 8 uur aangezien de helft (en niet een derde) van de diensten als 
nachtarbeid betaald worden. 
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie A+ (150%) (65%) (0%) 

basisuurloon 100% 14,48 16,34 16,89 
gemiddelde ploegenpremie % 43,93% 25,36% 20,00% 

gemiddeld uurloon 20,85 20,49 20,27 
gemiddeld loon per cyclus 2.994,52 2.994,52 2.994,52 

geschat gemiddeld jaarinkomen 39.062,50 39.062,50 39.062,50 
geschat gemiddeld jaarinkomen % 100,00% 100,00% 100,00% 

totale loonkost ploegenstelsel 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
totale loonkost % 100,00% 100,00% 100,00% 

loon minimumbezetting 1.827.370,25 1.795.931,96 1.776.837,01 
loon minimumbezetting % 73,09% 71,84% 71,07% 

“loon” niet-werktijd 259.769,51 298.310,69 321.719,79 
“loon” niet-werktijd % 10,39% 11,93% 12,87% 

loon uren in overtal 412.860,24 405.757,35 401.443,20 
loon uren in overtal % 16,51% 16,23% 16,06% 

 
Een 73% van de loonmassa in het eerste loonstelsel is opnieuw noodzakelijk voor het 
garanderen van de minimumbezetting, voor het derde loonstelsel met de geglobaliseerde 
ploegenpremie gaat het om iets meer dan 71%. Uiteraard wordt bij de niet-werktijd (betaalde 
ADV, compensatie feestdagen) net het tegenovergestelde resultaat bekomen. Voor alle 
stelsels geldt dat het loon voor uren gewerkt bovenop de vereiste minimumbezetting (dus de 
arbeidsuren in overtal, voor de elfde, twaalfde… werknemer die in de ploeg aanwezig is) 
meer dan 16% van de totale loonmassa bedraagt. Deze cijfers wijken niet af van de hoger 
besproken vierploegenstelsels met een dienstduur van 8 uur. 
 
 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie WE    

jaarinkomen 34.669,45 37.135,06 39.062,50 
jaarinkomen % 88,75% 95,07% 100,00% 

versie N  
jaarinkomen 34.984,47 37.185,85 39.062,50 

jaarinkomen % 89,56% 95,20% 100,00% 
versie L  

jaarinkomen 40.998,15 40.062,04 39.062,50 
jaarinkomen % 104,96% 102,56% 100,00% 

maximum verschil  
loon per cyclus 485,16 224,38 0,00 

loon per cyclus % 16,20% 7,49% 0,00% 
jaarinkomen 6.328,70 2.926,98 0,00 

jaarinkomen % 16,20% 7,49% 0,00% 

 
Een werknemer die zijn loon wenst te maximaliseren is het best af in het eerste loonstelsel: 
door het opnemen van alle niet-werktijd op de minst betaalde uren komt deze werknemer 
ongeveer 16% hoger uit dan wanneer hij het werken tijdens de weekend(nachten) om 
sociale redenen minimaliseert.  
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In het tweede stelsel gaat het nog steeds om ongeveer 7,5%, terwijl het derde stelsel door 
de geglobaliseerde ploegenpremie uiteraard geen verschillen kent. De verschillen met een 
vierploegenstelsel in een dienstduur van 8 uur is opnieuw minimaal. 
 
7.2.2 Tweede benadering: hetzelfde gemiddeld uurloon 
Een gelijkaardige analyse als hoger wordt toegepast vertrekkend van een feitelijk gemiddeld 
uurloon voor de gewerkte arbeidsuren: voor elk stelsel gaat het om 20 € per arbeidsuur. 
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
basisuurloon 100% 13,90 15,95 16,67 

week vroege 14,73 17,23 20,00 
week nacht 17,37 19,94 20,00 

zaterdag vroege 22,23 20,74 20,00 
zaterdag nacht 33,35 26,32 20,00 
zondag vroege 29,18 20,74 20,00 

zondag nacht 34,74 26,32 20,00 
ADV - betaald 15,70 18,35 20,00 

compensatie voor feestdagen 15,70 18,35 20,00 

 
In verhouding (percentages) evolueert de loonmassa voor de gewerkte uren uiteraard niet. 
Voor de niet-werktijd (betaalde ADV, compensatie feestdagen) bekomt het eerste loonstelsel 
veel lagere waarden, gezien het lagere basisuurloon: het gelijkaardig gemiddeld uurloon voor 
gewerkte uren impliceert dus niet dat er in elk stelsel evenveel verdiend wordt.  
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie A+ (150%) (65%) (0%) 

basisuurloon 100% 13,90 15,95 16,67 
gemiddelde ploegenpremie % 43,93% 25,36% 20,00% 

gemiddeld uurloon 20,00 20,00 20,00 
gemiddeld loon per cyclus 2.872,98 2.923,27 2.954,69 

geschat gemiddeld jaarinkomen 37.477,01 38.133,06 38.542,86 
geschat gemiddeld jaarinkomen % 100,00% 101,75% 102,84% 

totale loonkost ploegenstelsel 2.398.528,70 2.440.515,62 2.466.742,86 
totale loonkost % 100,00% 100,00% 100,00% 

loon minimumbezetting 1.753.200,00 1.753.200,00 1.753.200,00 
loon minimumbezetting % 73,09% 71,84% 71,07% 

“loon” niet-werktijd 249.225,85 291.212,76 317.440,00 
“loon” niet-werktijd % 10,39% 11,93% 12,87% 

loon uren in overtal 396.102,86 396.102,86 396.102,86 
loon uren in overtal % 16,51% 16,23% 16,06% 

 
Deze verschillen komen eveneens tot uiting in de strategie in het opnemen van niet-werktijd, 
al blijven de afwijkingen zoals hoger beperkt. We nemen de tabel dan ook niet op aangezien 
de percentages identiek blijven: in het eerste loonstelsel daalt het bekomen loon eveneens 
tot 88,75% van het gemiddelde, in het tweede tot 95,07%, enzovoort. 
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7.3 De medische aspecten 
Onderstaande overzichtstabel geeft de medische aspecten van het rooster weer. Het 
grootste probleem zijn vooral het luik nachtrust (MED3) en in minder mate het luik belasting 
(MED4). De nachtrust als probleemgebied is evident aangezien het om ploegenarbeid gaat, 
maar de belasting wordt bij ploegenstelsels met een dienstduur van 8 uur niet in 
gelijkaardige mate als een probleemgebied ervaren.  
 

 A WK N L   
eindcijfer MEDISCH 7 7 7 7 MED 100,0% 

Regelmaat 8 8 8 8 MED1 9,09% 
Periodiciteit 8 9 9 8 MED2 36,36% 

Nachtrust 5 6 6 5 MED3 36,36% 
Belasting 6 7 8 7 MED4 18,18% 

 
Zowel in aantal uur nachtrust (MED31), aantal afwijkende slaapperiodes (MED32) als het 
aantal goede nachten slaap (MED33) scoort het stelsel – zoals elk ploegenstelsel - niet zo 
hoog. Enkel het verminderen van het aantal nachtdiensten werkt dit probleemgebied 
gedeeltelijk weg. 
 

Regelmaat32 A WE N L   
wisselingen in werk- en rustperiodes     MED11 3,03% 

wisselende arbeidstijd per week     MED12 3,03% 
gelijkaardige begin- en eindtijden     MED13 3,03% 

synthesecijfer 8 8 8 8 MED1 9,09% 
Periodiciteit A WE N L   

rustperiode na nachtarbeid  + +  MED21 12,12% 
achterwaartse rotaties     MED22 12,12% 

rotatiesnelheid     MED23 12,12% 
synthesecijfer 8 9 9 8 MED2 36,36% 

Nachtrust A WE N L   
uren nachtrust  + +  MED31 12,12% 

afwijkende slaapperiodes     MED32 12,12% 
aantal goede nachten slaap     MED33 12,12% 

synthesecijfer 5 6 6 5 MED3 36,36% 
Belasting A WE N L   

lange diensten tijdens nacht c  + +  MED41c 6,06% 
korte intervallen     MED42 6,06% 

opeenvolgende diensten     MED43 6,06% 
synthesecijfer 6 7 8 7 MED4 18,18% 

 
De lichamelijke belasting komt tot uiting in het aantal lange nachtdiensten (MED41c) en de 
korte intervallen van 12 uur tussen opeenvolgende diensten (MED42). Op de andere 
medische variabelen scoort het rooster goed tot zeer goed.  

                                                 
32  Het lijkt onmogelijk dat een medische variabele hoger scoort wanneer er langer gewerkt wordt, maar 

toch is dit voor sommige variabelen het geval: MED12 beoordeelt de regelmaat door het aantal 
wisselende diensten na te gaan, en wanneer er enkele diensten van 12 uur wegvallen ontstaat een 
onregelmatiger werkpatroon, zodat de basisversie A hoger scoort dan de varianten WE,N en L.  
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basisversie zonder ADV en dergelijke (42 uur/week), van toepassing op alle werknemers 

A: zwakke punten 48,48% 5    
korte intervallen 6,06%   MED42 BELAST 8 intervallen van 12 uur op 4 cyclusweken 

afwijkende slaapperiodes 12,12%   MED32 NACHT
3 korte reeksen nachtdiensten met afwijkende 

slaapperiodes voor en na  
aantal goede nachten slaap 12,12%   MED33 NACHT idem 

lange diensten tijdens nacht c 6,06%   MED41c BELAST 7 nachtdiensten van 12 uur op 4 cyclusweken 

uren nachtrust 12,12%   MED31 NACHT
3 korte reeksen nachtdiensten met afwijkende 

slaapperiodes voor en na  
 
Door het opnemen van de ADV-dagen verbetert het rooster op medisch vlak uiteraard 
aanzienlijk, vooral als het weekendwerk (WE) en nachtwerk (N) verminderd wordt. Enkel 
vroege diensten opnemen verandert zo goed als niets aan de medisch minder sterke punten. 
 
De basisversie kent vijf zwakke punten die samen een 48% van het totale medische 
spectrum vertegenwoordigen. De score van de L-variant behoudt ongeveer de zwakke 
punten. Vooral de variante N verbetert de zwakke punten, maar kan ze ook niet geheel 
wegwerken.  
 

 A WE N L 
goed tot zeer goed 24,24% 33,33% 33,33% 21,21% 

aanvaardbaar tot goed 27,27% 36,36% 36,36% 30,30% 
voor verbetering vatbaar 48,48% 30,30% 30,30% 48,48% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Samenvattend mag gesteld worden dat een vierploegenstelsel volledig bestaande uit 
diensten van 12 uur medisch gezien buiten de verwachte nachtrust ook meer belastend voor 
het lichaam is, wat direct volgt uit de dienstduur van 12 uur. Enkel wanneer die 
nachtdiensten duidelijk verminderd worden is het mogelijk een medisch sterk rooster te 
maken.  
 
 
7.4 De sociale aspecten 
De sociale impact van het rooster met een dienstduur van 12 uur is aanzienlijk verschillend 
van gewone vierploegenstelsels. Uiteraard wordt een aanzienlijk verschil tussen de varianten 
geconstateerd, zoals onderstaande tabel verduidelijkt: de basisversie (A) en het verminderen 
van de vroege diensten (L) geven een ongeveer gelijkaardig resultaat, terwijl het 
verminderen van de weekenddiensten (WE) en nachtdiensten (N) leidt tot duidelijk hogere 
scores.  
 

A WE N L   
eindcijfer SOCIAAL 7 8 8 7 SOC 100,00% 

vakantie en vrije dagen 10 10 10 10 SOC1 25,00% 
vrije tijd tijdens de week 7 7 7 7 SOC2 25,00% 
vrije tijd in het weekend 6 8 8 6 SOC3 50,00% 
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Het aantal volledig vrije weekavonden (SOC23) scoort hoger dan de stelsels met een 
dienstduur van 8 uur, uiteraard omdat er minder diensten gewerkt worden. Voor het aantal 
vrije weekends (SOC32 en SOC33) scoren de basisversie (A) en het verminderd aantal 
vroege diensten (L) lager dan zou kunnen verwacht worden: tijdens 2 van de 4 weekends 
wordt er gewerkt, en tijdens een derde weekend wordt de vrijdagnacht gewerkt (dus tot 
zaterdagochtend 7.30uur). Enkel wanneer de weekenddiensten verminderd worden (versies 
WE en N) worden hogere waarden genoteerd. 
 

Vakantie en niet-werkdagen A WE N L  
niet-werkdagen per jaar     SOC11 18,75%

effectief vrij op te nemen niet-werkdagen     SOC12 6,25%
synthesecijfer 10 10 10 10 SOC1 25,00%

Vrije tijd tijdens de week A WE N L  
vrije tijd tijdens week in de loop van de dag     SOC21 4,17%

vrije tijd tijdens weekavonden     SOC22 12,50%
aantal volledig vrije avonden tijdens week    + SOC23 8,33%

synthesecijfer 7 7 7 7 SOC2 25,00%
Vrije tijd in het weekend A WE N L  

vrije tijd tijdens weekend in ruime zin  + +  SOC31a 12,50%
vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin  + +  SOC31b 12,50%

aantal volledig vrije kernweekends  + +  SOC32 12,50%
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt  + +  SOC33 12,50%

synthesecijfer 6 8 8 6 SOC3 50,00%
 
Toch mag gesteld worden dat dit stelsel – als de niet-werktijd op de juiste manier wordt 
opgenomen – geen belangrijke sociale nadelen kent: de stelsels met een dienstduur van 8 
uur kenden op sociaal vlak steeds een aantal minder sterke punten, die nooit helemaal 
kunnen weggewerkt worden. 
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (42,17 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: zwakke punten 25,00% 5    

aantal volledig vrije kernweekends 12,50%   SOC32 WE 
2 weekends werken + 1 weekend op 

vrijdagnacht werken per 4 weken 
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt 12,50%  SOC33 WE 10 op 20 weekavonden vrij 

 
De minder sterke punten vertegenwoordigen in de basisversie (A) een 25% van het totale 
sociale spectrum, die in de medisch en sociaal sterkste versies (WE en N) volledig 
weggewerkt worden. Enkel de vroege diensten verminderen (L) leidt op sociaal vlak niet tot 
een meer overtuigend rooster. 
 

 A WE N L 
goed tot zeer goed 29,17% 54,17% 54,17% 29,17% 

aanvaardbaar tot goed 45,83% 45,83% 45,83% 45,83% 
voor verbetering vatbaar 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Samenvattend mag gesteld worden dat dit stelsel op sociaal vlak meer overtuigend is als de 
andere vierploegenstelsels maar ook één probleemgebied kent, namelijk het feit dat slechts 
één weekend (inclusief de vrijdagavond) op 4 volledig vrij is. 
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7.5 De combinatie arbeid en gezin 
De combinatie met het leven naast het werk is in de meeste ploegenstelsels niet eenvoudig. 
Bij het eerste scenario (kleine kinderen opvoeden) blijkt dat er gemiddeld 14,5 uur per week 
een tijdsconflict is tussen het werk en de opvoeding van kinderen, wat eerder veel is: dit volgt 
opnieuw uit de lange dienstduur. De vroege diensten vangen aan om 6.00uur en eindigen 
pas om 18.00 zodat er zowel ‘s ochtends als ‘s avond een tijdsconflict is: op dagen dat er 
gewerkt wordt is dit stelsel dus niet te combineren met andere tijdsbestedingen. Dit verklaart 
ook waarom de L-variant het hoogst scoort: het aantal vroege diensten vermindert en dus 
ook de tijdsconflicten voor de opvoeding van jonge kinderen. 
 

 maximum resultaat in uur/week evaluatie 
herwogen conflict met WERKtijd   14,50   3,96 AG11 
herwogen conflict met SLAAPtijd 56 5,03 8,98% 6,86 AG12 

 
Ook is er gedurende 5 uur per week een tijdsconflict met de slaaptijd, wat eerder beperkt is 
in vergelijking met andere stelsels.  
 
 
7.6 Overzicht van sterke en zwakke punten van het stelsel  
7.6.1 Zwakke punten  
Onderstaande figuur geeft het overzicht van medische en sociale variabelen waarop 
minstens één van de vier onderzochte varianten een score lager dan 6 behaalt: in totaal gaat 
het om zeven variabelen, namelijk vijf medische en twee sociale.  
 
 A WE N L     

MED NACHT uren nachtrust   + +   MED31 12,12%
MED NACHT afwijkende slaapperiodes         MED32 12,12%

MED NACHT aantal goede nachten slaap         MED33 12,12%
MED BELAST lange diensten tijdens nacht c   + +   MED41c 6,06% 

MED BELAST korte intervallen         MED42 6,06% 
SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends   + +   SOC32 12,50%

SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt   + +   SOC33 12,50%
 
Geconcludeerd wordt dat een vierploegenstelsel met diensten van 12 uur op medisch en 
sociaal vlak sterker scoort als de meer klassieke vierploegenstelsels: 
• Uitgangspunt natuurlijk is dat het werk in diensten van 12 uur kan georganiseerd worden: 

mentaal of fysiek inspannend werk (bijvoorbeeld ook periodes van lange concentratie) 
zijn niet mogelijk in dit stelsel. 

• Medisch dient vooral de relatief beperkte nachtrust onthouden evenals de lichamelijke 
belasting volgend uit opeenvolgende diensten van 12 uur.  

• Sociaal is dit stelsel overtuigender dan de andere vierploegenstelsels: vooral het aantal 
niet-werkdagen is zeer groot. Minder sterke punt is dat op één van de twee vrije 
weekends ook de vrijdagnacht dient gewerkt. 

 
De medisch en sociaal meest aangewezen varianten impliceren het verminderen van het 
aantal nachtdiensten, zowel tijdens de week als het weekend (WE en N). 
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7.6.2 Sterke punten  
Op gelijkaardige wijze als hoger worden de sterke punten van het stelsel in kaart gebracht: 
alle variabelen waarop minstens één van de varianten een waarde hoger dan 8 scoort 
komen aan bod. In totaal gaat het om vijf medische en vijf sociale variabelen. De 
weekendvariant (WE) en de nachtvariant (N) scoren op alle variabelen behoorlijk tot (zeer) 
goed; enkel de variant met het maximale loon kan de vrije tijd tijdens het weekend om 
evidente redenen niet verbeteren.  
 

A WE N L  
MED REGELM wisselende arbeidstijd per week         MED12 3,03%

MED REGELM gelijkaardige begin- en eindtijden         MED13 3,03%
MED PERIODE rustperiode na nachtdiensten   + +   MED21 12,12%

MED PERIODE achterwaartse rotaties         MED22 12,12%
MED BELAST opeenvolgende diensten         MED43 6,06%
SOC VERLOF niet-werkdagen per jaar         SOC11 18,75%

SOC VERLOF effectief vrij op te nemen niet-werkdagen         SOC12 6,25%
SOC WEEK vrije tijd tijdens dag in loop van week        SOC21 4,17%

SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in ruime zin   + +   SOC31a 12,50%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin   + +   SOC31b 12,50%

 
7.6.3 Vergelijking van het economische, medische en sociale domein 
Het overzicht van de onderzochte domeinen verduidelijkt dat het onderzochte 
vierploegenstelsel een sterk sociaal rooster is met op medisch vlak een aantal vraagtekens: 
het verminderen van nachtwerk (N) en weekendwerk nemen de medische zwakke punten 
(oranje of lager) niet geheel weg. Het verschil met het inkomen in de maximale loonvariant 
(L) is opnieuw niet te onderschatten. 
 

 WE N L 
economisch: meer / minder dan gemiddeld inkomen (100%) 

eerste loonstelsel 88,40% 89,58% 105,43% 
tweede loonstelsel 94,93% 95,12% 102,81% 

derde loonstelsel 100,00% 100,00% 100,00% 
medisch: evaluatie variabelen  

goed tot zeer goed 33,33% 33,33% 21,21% 
aanvaardbaar tot goed 36,36% 36,36% 30,30% 

Voor verbetering vatbaar 30,30% 30,30% 48,48% 
probleemaspect 0,00% 0,00% 0,00% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 
sociaal: evaluatie variabelen  

goed tot zeer goed 54,17% 54,17% 29,17% 
aanvaardbaar tot goed 45,83% 45,83% 45,83% 

Voor verbetering vatbaar 0,00% 0,00% 25,00% 
probleemaspect 0,00% 0,00% 0,00% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 
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Het overzicht leert dat het vierploegenstelsel met diensten van 12 uur een sterk sociaal 
rooster oplevert, maar op medisch vlak toch goed moet bestudeerd worden: er is uiteraard 
het onvermijdbare nachtwerk maar ook de belasting volgend uit de langere dienstduur heeft 
een belangrijke betekenis. Wanneer de aard en organisatie van het werk deze dienstduur 
toelaat levert het stelsel echter zo’n belangrijke sociale voordelen op dat het als een 
duidelijke verbetering van de klassieke ploegenstelsels met een dienstduur van 8 uur 
beschouwd mag worden. 
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8. VIERPLOEGENSTELSELS MET EEN DIENSTDUUR VAN 12 UUR EN 

GEÏSOLEERDE DIENSTEN 
 
Onderstaand bespreken we een variant van het voorgaande stelsel, aangezien het om een 
andere tijdsindeling dan het patroon 2 + 2 + 3 = 7 gaat: een aantal diensten worden 
opgesplitst (één dag werken gevolgd door een dag thuis), terwijl ook één langere reeks 
weerhouden wordt. Bedoeling van het stelsel is de medische impact van meerdere 
opeenvolgende reeksen diensten van 12 uur te minimaliseren zonder de sociale voordelen 
aan te tasten. 
 
 
8.1 De tijdsorganisatie: één lange reeks en meerdere geïsoleerde diensten van 12 

uur 
Het is uiteraard niet mogelijk alle 14 diensten van 12 uur in een vierploegenstelsel 
afzonderlijk op te nemen waarbij 14 identieke reeksen van twee dagen (een dag werken, een 
dag thuis) ontstaan. Het besproken stelsel is een compromis tussen langere reeksen (een 
blok van 4 diensten met 2 nachtdiensten in, een blok van 3 vroege diensten en 2 blokken 
van een vroege gevolgd door een nachtdienst, en 3 geïsoleerde nachtdiensten. 
 

Week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
1 N12   V12 V12 N12 N12 
2  N12   N12   
3  V12 V12   V12 V12 
4 V12  N12 N12    

 
Gemiddeld per week verschilt de arbeidsduur van het stelsel weinig van het reeds besproken 
vierploegenstelsel: de tijdsorganisatie per cyclus is immers volledig gelijk aan het stelsel dat 
in het vorige hoofdstuk besproken is, zodat we naar hoger verwijzen. 
 
Dit is uiteraard eveneens het geval voor het aantal op te nemen dagen niet-werktijd, maar 
wel voor het moment dat de arbeidsduurkorting en dergelijke opgenomen wordt. In de 
volgende paragrafen analyseren we vier varianten van het stelsel waarin de niet-werkdagen 
telkens anders ingevuld worden, afhankelijk van de strategie met een medische (N), sociale 
(WE) of financiële argumentatie (L): 
• In de basisversie (A) van 42 uur per week wordt geen enkele vorm van niet-werkdag 

toegepast, wat het rooster in zijn ruwe vorm oplevert. Wanneer de ADV en dergelijke 
gemiddeld wordt toegepast wordt er per week gemiddeld 34,15 uur gewerkt.  

• Een eerste variant (versie b: WE) minimaliseert het weekendwerk met 2 nachtdiensten 
en een gedeeltelijke vroege dienst (slechts 4 van de 12 uur van deze dienst wordt 
gewerkt): er wordt eveneens 34 uur per week feitelijk gewerkt.  

• Een tweede variant (versie c: N) minimaliseert het nachtwerk met 3,33 nachtdiensten per 
cyclus: er wordt opnieuw 32 uur per week gewerkt.  
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• Een laatste variant (versie d: R) laat één reeks van 2 vroege diensten wegvallen, een 

geïsoleerde vroege dienst en eenderde van een nachtdienst: we willen nagaan wat de 
impact van het verminderen van vroege diensten is. Opnieuw wordt er gemiddeld 32 uur 
per week feitelijk gewerkt. 

 
 week dag dienst werktijd voorzien werktijd feitelijk type vrije dag 

versie b 1 zaterdag nacht 12 uur 0 uur betaalde ADV 
WE 1 zondag nacht 12 uur 0 uur onbetaalde ADV 

 3 zaterdag vroege 12 uur 4 uur compensatie feestdag 
versie c 1 zaterdag nacht 12 uur 0 uur ADV betaald 

N 1 zondag nacht 12 uur 0 uur ADV onbetaald 
 2 vrijdag nacht 12 uur 4 uur compensatie feestdag 

versie d 3 zaterdag vroege 12 uur 0 uur ADV betaald 
L 3 zondag vroege 12 uur 0 uur ADV onbetaald 
 4 maandag vroege 12 uur 4 uur compensatie feestdag 

 
De tweede en derde variant zijn van toepassing op 6 van de 16 ploegwerknemers (37,5% 
van de ploeggrootte), zijnde het verschil tussen de ploeggrootte en de vereiste 
minimumbezetting. De laatste variant is potentieel van toepassing is op 11,25 
ploegwerknemers (70,31%) aangezien er vijf vroege diensten tijdens de week zijn en er 
slechts ongeveer 2,667 vrije diensten gemiddeld per cyclus kunnen opgenomen worden. 
 
Voor de bedrijfseconomische aspecten verwijzen we eveneens naar hoger, gezien de 
resultaten identiek zijn aan deze besproken in het vorige hoofdstuk. 
 
 
8.2 De medische aspecten 
Onderstaande overzichtstabel geeft de medische aspecten van het rooster weer. Globaal 
scoort dit rooster (meer dan) goed, al zijn er een aantal problematische aspecten: de luiken 
nachtrust (MED3), belasting (MED4) en tot op zekere hoogte ook het luik regelmaat (MED1). 
De nachtrust als probleemgebied is evident aangezien het om ploegenarbeid gaat. 
Bovendien wordt de lichamelijke belasting in ploegenstelsels met een dienstduur van 8 uur 
niet in een gelijkaardige mate als een probleem ervaren. De afwijkende regelmaat volgt uit 
de concentratie van 4 opeenvolgende diensten in één reeks, terwijl andere cyclusweken 
slechts enkele geïsoleerde diensten kennen. 
 

 A WK N L   
eindcijfer MEDISCH 6 7 7 7 MED 100,0% 

Regelmaat 7 7 7 7 MED1 9,09% 
Periodiciteit 8 9 9 8 MED2 36,36% 

Nachtrust 5 6 6 5 MED3 36,36% 
Belasting 7 8 8 7 MED4 18,18% 

 
Zowel in aantal uur nachtrust (MED31) als aantal afwijkende slaapperiodes (MED32) scoort 
het stelsel – zoals elke vorm van ploegenarbeid - niet zo hoog. Het aantal goede nachten 
slaap (MED33) is eveneens niet zo overtuigend, wat deels een gevolg is van het 
aanvangsuur van de vroege diensten.  
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De afwijkende slaapperiodes (MED32) volgen uit het grote aantal “halve” slaapperiodes van 
4 uur die voor en na nachtdiensten noodzakelijk zijn: bij een eerste nachtdienst slaapt de 
werknemer immers 4 uur voorafgaand tijdens de namiddag, na de laatste nachtdienst slaapt 
hij onmiddellijk 4 uur (en geen 8 uur) om vervolgens het gewone slaapritme tussen 23.00uur 
en 7.00uur te hernemen33. In totaal zijn er immers 5 verschillende periodes van 
nachtdiensten (3 geïsoleerde nachtdiensten en 2 reeksen van 2 nachtdiensten) in het stelsel 
noodzakelijk. 
 

Regelmaat A WE N L   
wisselingen in werk- en rustperiodes     MED11 3,03% 

wisselende arbeidstijd per week     MED12 3,03% 
gelijkaardige begin- en eindtijden     MED13 3,03% 

synthesecijfer 7 7 7 7 MED1 9,09% 
Periodiciteit A WE N L   

rustperiode na nachtarbeid  + +  MED21 12,12% 
achterwaartse rotaties     MED22 12,12% 

rotatiesnelheid     MED23 12,12% 
synthesecijfer 8 9 9 8 MED2 36,36% 

Nachtrust A WE N L   
uren nachtrust  + +  MED31 12,12% 

afwijkende slaapperiodes  + +  MED32 12,12% 
aantal goede nachten slaap     MED33 12,12% 

synthesecijfer 5 6 6 5 MED3 36,36% 
Belasting A WE N L   

lange diensten tijdens nacht c  + +  MED41c 6,06% 
korte intervallen     MED42 6,06% 

opeenvolgende diensten     MED43 6,06% 
synthesecijfer 7 8 8 8 MED4 18,18% 

 
De lichamelijke belasting is groter dan in de ploegenstelsels met diensten van 8 uur, vooral 
door de lange nachtdiensten van 12 uur (MED41c) en de korte intervallen van slechts 12 uur 
in de reeksen opeenvolgende diensten (MED42). Op de andere variabelen in het vierde luik 
scoort het rooster goed tot zeer goed.  
 
Door het opnemen van de ADV-dagen verbetert het rooster op medisch vlak uiteraard 
aanzienlijk, vooral als het weekendwerk (WE) en nachtwerk (N) verminderd wordt. Enkel 
vroege diensten opnemen verandert zo goed als niets aan de medisch minder sterke punten. 
Het verminderen van nachtdiensten is medisch iets meer overtuigend, al mag dit verschil niet 
overdreven worden. 
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (42 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: zwakke punten 51,52% 5    

afwijkende slaapperiodes 12,12%   MED32 NACHT 
7 nachtdiensten van 12 uur op 4 cyclusweken + 

6 korte slaapperiodes van 4 uur 
aantal goede nachten slaap 12,12%   MED33 NACHT 7 nachtdiensten van 12 uur op 4 cyclusweken 

lange diensten tijdens nacht c 6,06%   MED41c BELAST 7 nachtdiensten van 12 uur op 4 cyclusweken 

uren nachtrust 12,12%   MED31 NACHT 
7 nachtdiensten van 12 uur op 4 cyclusweken + 

6 korte slaapperiodes van 4 uur 

wisselingen in werk- en rustperiodes 3,03%   MED11 REGELM
2 cyclusweken hebben veel geïsoleerde 

diensten  
korte intervallen 6,06%   MED42 BELAST 5 intervallen van 12 uur per cyclus 

                                                 
33  Zie de methodologische verduidelijking in hoofdstuk 17.1.1 vanaf pagina 273. 
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 A WE N L 

goed tot zeer goed 21,21% 33,33% 33,33% 21,21% 
aanvaardbaar tot goed 27,27% 39,39% 39,39% 33,33% 

voor verbetering vatbaar 39,39% 27,27% 27,27% 33,33% 
problematisch 12,12% 0,00% 0,00% 12,12% 

zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
De basisversie kent zes relatief zwakke punten die samen een 52% van het totale medische 
spectrum vertegenwoordigen (de sterke punten vertegenwoordigen 21%). De score van de 
L-variant behoudt in belangrijke mate de zwakke punten.  
 
Samenvattend mag gesteld worden dat dit vierploegenstelsel volledig bestaande uit diensten 
van 12 uur medisch gezien sterk scoort maar ook twee zwakkere punten heeft, namelijk de 
nachtrust en de belasting volgend uit de diensten van 12 uur. Enkel bij vermindering van het 
aantal nachtdiensten is een medisch sterk rooster mogelijk.  
 
 
8.3 De sociale aspecten 
De sociale impact van het rooster met een dienstduur van 12 uur is aanzienlijk verschillend 
van gewone vierploegenstelsels: de basisversie (A) en het verminderen van de vroege 
diensten (L) geven een ongeveer gelijkaardig resultaat, terwijl het verminderen van de 
weekenddiensten (WE) en nachtdiensten (N) tot hogere scores leidt.  
 

A WE N L   
eindcijfer SOCIAAL 7 8 8 8 SOC 100,00% 

vakantie en vrije dagen 10 10 10 10 SOC1 25,00% 
vrije tijd tijdens de week 7 7 7 7 SOC2 25,00% 
vrije tijd in het weekend 6 8 8 8 SOC3 50,00% 

 
Voor het aantal vrije weekends (SOC32 en SOC33) scoort de basisversie (A) lager dan zou 
kunnen verwacht worden: tijdens 2 van de 4 weekends wordt er gewerkt, en tijdens een 
derde weekend wordt tijdens de vrijdagnacht gewerkt (dus tot zaterdagochtend 6.00uur). 
Enkel door het verminderen van weekenddiensten worden hogere waarden genoteerd. 
 

Vakantie en niet-werkdagen A WE N L   
niet-werkdagen per jaar     SOC11 18,75% 

effectief vrij op te nemen niet-werkdagen     SOC12 6,25% 
synthesecijfer 10 10 10 10 SOC1 25,00% 

Vrije tijd tijdens de week A WE N L   
vrije tijd tijdens week in de loop van de dag     SOC21 4,17% 

vrije tijd tijdens weekavonden     SOC22 12,50% 
aantal volledig vrije avonden tijdens week     SOC23 8,33% 

synthesecijfer 7 7 7 7 SOC2 25,00% 
Vrije tijd in het weekend A WE N L   

vrije tijd tijdens weekend in ruime zin  + +  SOC31a 12,50% 
vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin  + +  SOC31b 12,50% 

aantal volledig vrije kernweekends     SOC32 12,50% 
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt     SOC33 12,50% 

synthesecijfer 6 8 8 8 SOC3 50,00% 
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Net zoals in het medische domein lijken de varianten WE en N sterk op elkaar, wat eveneens 
geldt voor de basisversie (A) en variant L.  
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (42 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: zwakke punten 25,00% 5    

aantal volledig vrije kernweekends 12,50%  SOC32 WE 2 weekends op 4 werken + tijdens 3de 
weekend een vrijdagnacht werken 

vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt 12,50%  SOC33 WE (idem) 
 
De minder sterke punten vertegenwoordigen in de basisversie (A) 25% van het totale sociale 
spectrum, wat in de medisch en sociaal sterkste versies (WE en N) aanzienlijk verbetert. 
Enkel de vroege diensten verminderen (L) leidt tot een beter maar op sociaal vlak niet geheel 
overtuigend rooster. 
 

 A WE N L 
goed tot zeer goed 29,17% 66,67% 66,67% 29,17% 

aanvaardbaar tot goed 45,83% 33,33% 33,33% 70,83% 
voor verbetering vatbaar 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Samenvattend mag gesteld worden dat ook dit vierploegenstelsel met diensten van 12 uur 
op sociaal vlak meer overtuigend is dan de klassieke vierploegenstelsels met een dienstduur 
van 8 uur, maar ook een probleemgebied meer kent dat in het vorige hoofdstuk stelsel: 
slechts één weekend (inclusief de vrijdagavond) op vier is volledig vrij. 
 
 
8.4 De combinatie arbeid en gezin 
De combinatie met het leven naast het werk is in de meeste ploegenstelsels niet eenvoudig. 
Bij het eerste scenario (tijdsvereisten voor het opvoeden van kleine kinderen) blijkt dat er 
gemiddeld bijna 15 uur per week een tijdsconflict is tussen het werk en de opvoeding van 
kinderen, wat eerder veel is: dit volgt opnieuw uit de lange dienstduur. De vroege diensten 
vangen aan om 6.00uur en eindigen pas om 18.00 zodat er zowel in de ochtend (kinderen 
naar school brengen) als avond (kinderen van school halen) een tijdsconflict is. Op 
werkdagen is dit stelsel dus niet te combineren met andere tijdsbestedingen. Dit verklaart 
ook waarom de L-variant het hoogst scoort: het aantal vroege diensten vermindert en dus 
ook de tijdsconflicten met de opvoeding van jonge kinderen. 
 

 maximum resultaat in uur/week evaluatie 
herwogen conflict met WERKtijd v 14,50  3,89 AG11 
herwogen conflict met SLAAPtijd 56 5,28 9,54% 6,66 AG12 

 
Ook is er gedurende meer dan 5 uur per week een tijdsconflict met de slaaptijd, wat eerder 
beperkt is in vergelijking met andere stelsels.  
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8.5 Overzicht van sterke en zwakke punten van het stelsel  
8.5.1 Zwakke punten  
Onderstaande figuur geeft een overzicht van medische en sociale variabelen waarop 
minstens één van de vier onderzochte varianten een score lager dan 6 behaalt: in totaal gaat 
het om acht variabelen, namelijk zes medische en twee sociale.  
 
 A WE N L   

MED REGELM wisselingen in werk- en rustperiodes         MED11 
MED NACHT uren nachtrust   + +   MED31 

MED NACHT afwijkende slaapperiodes   + +   MED32 
MED NACHT aantal goede nachten slaap         MED33 

MED BELAST lange diensten tijdens nacht c   + +   MED41c
MED BELAST korte intervallen         MED42 

SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends         SOC32 
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt         SOC33 

 
Opnieuw dient geconcludeerd dat deze versie van een vierploegenstelsel met diensten van 
12 uur op medisch en sociaal vlak sterker scoort dan de meer klassieke vierploegenstelsels: 
• Uitgangspunt blijft dat het werk in diensten van 12 uur moet kunnen georganiseerd 

worden, wat niet evident is: mentaal of fysiek inspannend werk (dus ook periodes van 
langere concentratie) is niet mogelijk in dit stelsel. 

• Medisch dient vooral de relatief beperkte nachtrust onthouden evenals de lichamelijke 
belasting volgend uit opeenvolgende diensten van 12 uur.  

• Sociaal is dit stelsel overtuigend: vooral het aantal niet-werkdagen is zeer groot. Minder 
sterk is dat op één van de twee vrije weekends ook de vrijdagnacht dient gewerkt. 

 
De medisch en sociaal meest aangewezen varianten impliceren het verminderen van het 
aantal nachtdiensten, zowel tijdens de week als het weekend (WE en N). 
 
8.5.2 Sterke punten  
Op gelijkaardige wijze als hoger worden de sterke punten van het stelsel in kaart gebracht: 
alle variabelen waarop minstens één van de varianten een waarde hoger dan 8 scoort 
komen aan bod. In totaal gaat het om vier medische en vijf sociale variabelen. 
 

A WE N L  
MED REGELM gelijkaardige begin- en eindtijden         MED13 3,03%

MED PERIODE rustperiode na nachtdiensten   + +   MED21 12,12%
MED PERIODE achterwaartse rotaties         MED22 12,12%

MED BELAST opeenvolgende diensten         MED43 6,06%
SOC VERLOF niet-werkdagen per jaar         SOC11 18,75%

SOC VERLOF effectief vrij op te nemen niet-werkdagen         SOC12 6,25%
SOC WEEK vrije tijd tijdens dag in loop van week        SOC21 4,17%

SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in ruime zin   + +   SOC31a 12,50%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin   + +   SOC31b 12,50%

 
De weekendvariant (WE) en de nachtvariant (N) scoren op alle variabelen behoorlijk tot 
(zeer) goed; enkel de variant met het maximale loon kan de vrije tijd tijdens het weekend om 
evidente redenen niet verbeteren.  
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8.5.3 Vergelijking van het economische, medische en sociale domein 
Het overzicht van de onderzochte domeinen verduidelijkt dat het onderzochte 
vierploegenstelsel een sterk sociaal rooster is met op medisch vlak een aantal vraagtekens: 
het verminderen van nachtwerk (N) en weekendwerk neemt de medische zwakke punten 
niet geheel weg. Het verschil met het inkomen in de maximale loonvariant (L) is opnieuw niet 
te onderschatten. 
 

 WE N L 
economisch: meer / minder dan gemiddeld inkomen (100%) 

eerste loonstelsel 88,40% 89,58% 105,43% 
tweede loonstelsel 94,93% 95,12% 102,81% 

derde loonstelsel 100,00% 100,00% 100,00% 
medisch: evaluatie variabelen  

goed tot zeer goed 33,33% 33,33% 21,21% 
aanvaardbaar tot goed 39,39% 39,39% 33,33% 

Voor verbetering vatbaar 27,27% 27,27% 33,33% 
probleemaspect 0,00% 0,00% 12,12% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 
sociaal: evaluatie variabelen  

goed tot zeer goed 54,17% 54,17% 29,17% 
aanvaardbaar tot goed 45,83% 45,83% 70,83% 

Voor verbetering vatbaar 0,00% 0,00% 0,00% 
probleemaspect 0,00% 0,00% 0,00% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Het overzicht bevestigt dat een vierploegenstelsel met diensten van 12 uur een sterk sociaal 
rooster oplevert, ondanks de voorzichtigheid die op medisch vlak geboden is: er is uiteraard 
het onvermijdbare nachtwerk maar ook de belasting volgend uit de langere dienstduur heeft 
een betekenis. Wanneer de aard en organisatie van het werk deze dienstduur toelaat levert 
het stelsel echter zo’n belangrijke sociale voordelen op dat het als een duidelijke verbetering 
ten opzichte van klassieke vierploegenstelsels met een dienstduur van 8 uur beschouwd 
mag worden. De verschillen met het rooster besproken in het vorige hoofdstuk zijn gering, 
maar toch lijkt het stelsel van het vorige hoofdstuk iets overtuigender: vooral de vele korte 
intervallen van 12 uur en het groot aantal korte slaapperiodes maken hierin een verschil. 
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9. ZUIVERE VIJFPLOEGENSTELSELS MET DIENSTEN VAN 12 UUR IN HET 

WEEKEND 
 
Onderstaand bespreken we een vijfploegenstelsel in haar “zuivere” vorm, dat wil zeggen met 
een arbeidsduur van 33,6 uur per week en zonder arbeidsduurverkorting of bijkomende 
dagdiensten34. Dit stelsel komt in België weinig voor omdat 1/ de gemiddelde arbeidsduur per 
week laag is zodat de arbeidsproductiviteit per uur per definitie (zeer) hoog moet liggen, en 
2/ het stelsel ook sociale nadelen heeft gezien er relatief weinig vrij te kiezen niet-werkdagen 
mogelijk zijn. In de praktijk passen ondernemingen dit stelsel vaak toe met diensten van 12 
uur in het weekend, aangezien er dan één vrij weekend meer per vijf cyclusweken mogelijk 
wordt. 
 
Dit stelsel heeft als enige in dit rapport een afwijkende arbeidstijd per week: alle andere 
stelsels hebben een arbeidstijd van 36,5 uur per week. In de vijfploegenstelsels die we in de 
volgende hoofdstukken bespreken wordt op verschillende manieren telkens wel 36,5 uur per 
week gewerkt: de toelichting bij deze varianten vereist echter dat we in dit hoofdstuk eerst de 
basisprincipes van vijfploegenstelsels verduidelijken.  
 
 
9.1 De tijdsorganisatie: maximum aantal vrije dagen en vrije weekends 
De verdeling van de weekenddiensten over de vijf cyclusweken bepaalt in belangrijke mate 
de concrete invulling van het rooster: door de diensten van 12 uur in het weekend wordt een 
vrij weekend meer bekomen.  
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
1 V V V V V   
2 N N N N N   
3 L L    N12 N12 
4      V12 V12 
5   L L L   

 
Het kenmerkt zich door 5 vroege en 5 nachtdiensten tijdens de eerste twee weken met 
telkens het weekend vrij, gevolgd door 2 late diensten en 3 vrije dagen in de 3de week. 
Vervolgens worden tijdens het 3de weekend 2 nachtdiensten van 12 uur gepresteerd en 
tijdens het 4de weekend 2 dagdiensten van 12 uur. Tijdens de 5de week worden tenslotte de 
resterende late diensten op het einde van de gewone werkweek gepresteerd. 

                                                 
34  Het hoeft geen betoog dat het begrip “in zuivere vorm” enkel betrekking heeft op het feit dat we de 

basisversie van het stelsel bespreken, waarna afgeleide varianten verduidelijkt worden. Hieruit mag 
uiteraard niet geconcludeerd worden dat dit stelsel beter of meer authentiek zou zijn dan andere stelsels. 
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In totaal worden 15 diensten van 8 uur = 120 uur en 4 diensten van 12 uur = 48 uur per 
cyclus gewerkt, wat een totaal oplevert van 120 + 48 = 168 uur per cyclus. Gemiddeld wordt 
er 168 arbeidsuur per cyclus / 5 cyclusweken= 33,6 arbeidsuur per week35 gewerkt. 
 

per dag   4,80     4,80     4,80   4,80 
per week 8,00 8,00 8,00 2,40 0,00 2,40 2,40 0,00 2,40 33,60 

totaal 40 40 40 12 0 12 12 0 12 168 
 tijdens week zaterdag zondag 168 

week vroege late nacht vroege late nacht vroege late nacht totaal 
1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 
2 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 
3 0 16 0 0 0 12 0 0 12 40 
4 0 0 0 12 0 0 12 0 0 24 
5 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 

 
 per cyclus van 5 weken gemiddeld per week 
 aantal diensten duur van dienst totaal in uur aantal diensten duur van dienst totaal in uur 

week vroege 5 8 40 1,00 8 8,00 
week late 5 8 40 1,00 8 8,00 

week nacht 5 8 40 1,00 8 8,00 
weekend vroege 2 12 24 0,40 12 4,80 

weekend late 0 0 0 0 0 0 
weekend nacht 2 12 24 0,40 12 4,80 

totaal aantal diensten 19  168 5,20  33,60 
 gemiddelde duur van een dienst 8,84   8,84 

 
De tijdsorganisatie heeft tot gevolg dat (in vergelijking met klassieke vierploegenstelsels met 
diensten van acht uur) heel wat minder diensten per cyclus gewerkt worden: gemiddeld zijn 
er 19 diensten per cyclus / 5 cyclusweken = 3,8 diensten per week. Ook op jaarbasis daalt 
het aantal arbeidsuur aanzienlijk, van een 1679 arbeidsuur (in de stelsels met een 
arbeidsduur van 36,5 uur per week) naar een 1513 uur, zijnde een 165 arbeidsuur per jaar 
minder.  
 

bedrijfstijd op jaarbasis 365,25 dagen per jaar 
formele arbeidstijd op jaarbasis 1.753,20 uur per werknemer per jaar 

vrij op te nemen verlofdagen 20,00 dagen per jaar 
vrij op te nemen verlof in uren per jaar 160 uren per jaar 

formele arbeidstijd op jaarbasis na aftrek vakantie 1.593,20 uur per jaar 
formele arbeidstijd per week 33,07 uur per week 

compensatie voor wettelijke feestdagen 10,00 dagen per jaar 
totaal bijkomende afwezigheid in uur per jaar 80 uur per jaar 

netto arbeidstijd in uur per jaar 1.513,20 werkuur per jaar  
netto arbeidstijd in arbeidsdagen per jaar 171,14 werkdagen per jaar 

 
 
9.2 Bezetting en ploeggrootte 
Zoals hoger verduidelijkt analyseren we de ploeggrootte en bezettingsgraad enkel op een 
theoretisch niveau, en niet vanuit een concrete praktijksituatie. Onderstaande cijfers geven 
dus een mogelijke ploeggrootte bij een gekozen minimumbezetting (10 personen) weer, wat 
uiteraard in de praktijk bijkomend beïnvloed wordt door ondernemingsspecifieke gegevens: 
een voorzichtige interpretatie is dus geboden.  

                                                 
35  Zie paragraaf 14.2.2 vanaf pagina 176 voor een gedetailleerde toelichting bij de tijdsorganisatorische 

kenmerken van het vijfploegenstelsel. 
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bezettingsgraad (op jaarbasis) 
16,90% % van bedrijfstijd dat één werknemer per jaar aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
84,49% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
18,36% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

 
De werknemers zijn in dit stelsel zijn ongeveer 84,5% van hun theoretische arbeidstijd op de 
bedrijfsvloer aanwezig, zodat voor een minimumbezetting van 10 werknemers 1,836 
werknemers (wiskundig) noodzakelijk zijn om elke ploegwerknemer zijn vakantie en ADV te 
laten opnemen.  
 
Het opvangen van afwezigheidpieken tijdens de zomer geeft een idee van de mogelijke reële 
ploeggrootte: de 4,304 werknemers die bijkomend wenselijk zijn ronden we af tot 4 
werknemers per ploeg, zodat een ploeg in het onderzochte stelsel 14 werknemers vraagt om 
een minimumbezetting van 10 werknemers ten allen tijde te garanderen. Het totale stelsel 
bestaat dus uit 5 ploegen * 14 ploegwerknemers = 70 werknemers, zijnde 6 meer dan in de 
hoger besproken vierploegenstelsels: dit is logisch gezien de kortere arbeidsduur per week. 
 
bezettingsgraad (in onderzochte periode) 
13,98% % van bedrijfstijd dat één werknemer in onderzochte periode aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
69,91% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
43,04% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

 
Voor het berekenen van de verschillende strategieën die werknemers kunnen volgen bij het 
opnemen van hun niet-werktijd (ADV en dergelijke), optimaliseren we respectievelijk de 
financiële, medische en sociale factoren. We vertalen echter eerst de ADV- en andere niet-
werkdagen op jaarbasis (na aftrek van drie weken zomervakantie) naar een verdeling per 
cyclus van 5 weken, noodzakelijk om de vrijheidsgraden in het aanwenden van de niet-
werktijd te bepalen. In totaal gaat het om iets meer dan 15 uur per cyclus (of een 3 uur 
gemiddeld per week), wat uiteraard aanzienlijk minder is dan in de reeds besproken 
vierploegenstelsels. 
 

dagen / jaar uur / jaar diensten / cyclus uur / cyclus uur / week 
ADV - betaald 0,00 0 0,000 0,000 0,000 

compensatie voor feestdagen36 10 80 0,542 6,507 1,627 
ADV - onbetaald 0,00 0 0,000 0,000 0,000 

vakantie overblijvend na 3 weken zomervakantie 8,60 68,80 0,874 6,995 1,399 
totaal 18,60 148,80 1,891 15,129 3,026 

 
Onderstaand analyseren we de basisversie en twee varianten van het vijfploegenstelsel 
waarin de niet-werkdag anders ingevuld wordt: 
• In de basisversie (A) van 33,6 uur per week wordt geen enkele vorm van niet-werkdag 

toegepast, wat het rooster in zijn ruwe vorm oplevert. 

                                                 
36  Geteld als diensten van 8 uur. 
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• Een eerste variant (zowel N en WE; we gebruiken verder in de tekst enkel de afkorting N) 
minimaliseert het nachtwerk en weekendwerk met één volledige nachtdienst op 
zaterdagavond, en één gedeeltelijke nachtdienst op zondagavond: tijdens de 
zondagnacht wordt er slechts 8 uur in plaats van 12 uur gewerkt, zodat in totaal 16 uur 
niet-werktijd per cyclus wordt opgenomen. Er wordt 33,6 gemiddelde arbeidsduur per 
week – (16 uur niet-werktijd / 5 weken) = 30,4 uur feitelijk per week gewerkt.  

• Een tweede variant (L) laat twee vroege diensten van 8 uur wegvallen, op respectievelijk 
vrijdag en woensdagochtend, zodat het loon minimaal beïnvloed wordt. Opnieuw wordt er 
30,4 uur per week feitelijk gewerkt. 

 
 week dag dienst werktijd voorzien werktijd feitelijk type vrije dag 

versie b 3 zaterdag nacht 12 uur 0 uur compensatie feestdag 
N / WE 3 zondag nacht 12 uur 8 uur vakantiedag 

versie d 1 vrijdag vroege 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
L 1 woensdag vroege 8 uur 0 uur vakantiedag 

 
De eerste variant is van toepassing op 4 van de 14 ploegwerknemers (28,57%). Aangezien 
er per cyclus 5 vroege diensten beschikbaar zijn en er slechts 2 kunnen opgenomen worden, 
zijn er 5 vroege diensten / 2 diensten niet-werktijd) * (14 ploeggrootte – 10 
minimumbezetting) = 2,5 * 4 = 10 werknemers (71,43%) die hun loon in absolute zin kunnen 
maximaliseren. 
 
 
9.3 De bedrijfseconomische aspecten37 
Zoals hoger reeds verduidelijkt analyseren we het onderzochte ploegenstelsel aan de hand 
van drie sterk verschillende loonstelsels: het eerste loonstelsel kent een maximale spanning 
van 150% tussen een zondagnachtdienst en een vroege weekdienst, het tweede een 
spanning van 65%, en het laatste is een loonstelsel met een zogenaamde geglobaliseerde 
ploegenpremie van 20%. Deze voorbeelden hebben uiteraard geen praktijkrelevantie. 
 
9.3.1 Eerste benadering: een gelijke totale loonkost  
De analyse gaat uit van een totaalbedrag van 2.500.000 € voor het gehele ploegenstelsel, 
dus voor alle 70 ploegwerknemers: het is dan ook evident dat per werknemer in deze 
benadering een lager loon wordt voorzien. Het eerste loonstelsel kent een groot verschil 
tussen de best betaalde diensten en de niet-werktijd, aangezien het basisuurloon het laagst 
is: het vertrekt van een basisuurloon van 15,93 €.  

                                                 
37  Hoofdstuk 14.2 geeft een gedetailleerde toelichting bij de bedrijfseconomische aspecten van 

vijfploegenstelsels. We herinneren eraan dat in deze berekeningen geen vakantiegeld en andere 
complexe elementen van de berekening opgenomen is. 
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 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 

basisuurloon 100% 15,93 18,10 18,68 
week vroege 16,89 19,55 22,42 

week late 17,21 20,28 22,42 
week nacht 19,92 22,63 22,42 

zaterdag vroege 25,50 23,54 22,42 
zaterdag nacht 38,24 29,87 22,42 
zondag vroege 33,46 23,54 22,42 

zondag nacht 39,84 29,87 22,42 
ADV - betaald 18,01 20,82 22,42 

compensatie voor feestdagen 18,01 20,82 22,42 

 
In het eerste ploegenstelsel bedraagt de gemiddelde ploegenpremie meer dan 42%, wat in 
het tweede stelsel tot een 24% teruggebracht wordt. 
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie A+ (150%) (65%) (0%) 

basisuurloon 100% 15,93 18,10 18,68 
gemiddelde ploegenpremie % 42,14% 24,29% 20,00% 

gemiddeld uurloon 22,65 22,50 22,42 
gemiddeld loon per cyclus 3.422,31 3.422,31 3.422,31 

geschat gemiddeld jaarinkomen 35.714,29 35.714,29 35.714,29 
geschat gemiddeld jaarinkomen % 100,00% 100,00% 100,00% 

totale loonkost ploegenstelsel 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
totale loonkost % 100,00% 100,00% 100,00% 

loon minimumbezetting 1.985.488,51 1.972.447,67 1.965.047,88 
loon minimumbezetting % 79,42% 78,90% 78,60% 

“loon” niet-werktijd 100.834,08 116.591,98 125.533,52 
“loon” niet-werktijd % 4,03% 4,66% 5,02% 

loon uren in overtal 413.677,41 410.960,35 409.418,60 
loon uren in overtal % 16,55% 16,44% 16,38% 

 
Een 79,4% van de loonmassa in het eerste loonstelsel is noodzakelijk voor de 
minimumbezetting, voor het derde loonstelsel met de geglobaliseerde ploegenpremie gaat 
het om 78,6%. Uiteraard wordt bij de niet-werktijd (betaalde ADV, compensatie feestdagen) 
net het tegenovergestelde resultaat bekomen: de niet-werktijd is uiteraard aanzienlijk minder 
belangrijk dan in de vierploegenstelsels gezien de afwezigheid van arbeidsduurverkorting. 
Voor alle stelsels geldt dat het loon voor uren gewerkt bovenop de vereiste 
minimumbezetting (dus de arbeidsuren in overtal, voor de elfde, twaalfde… werknemer die in 
de ploeg aanwezig is) ongeveer 16,5% van de totale loonmassa bedraagt.  
 
 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie WE / N    

jaarinkomen 34.466,84 35.124,60 35.714,29 
jaarinkomen % 96,51% 98,35% 100,00% 

versie L  
jaarinkomen 36.175,02 35.950,16 35.714,29 

jaarinkomen % 101,29% 100,66% 100,00% 
maximum verschil  

loon per cyclus 163,69 79,11 0,00 
loon per cyclus % 4,78% 2,31% 0,00% 

jaarinkomen 1.708,19 825,56 0,00 
jaarinkomen % 4,78% 2,31% 0,00% 
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De afwijkingen tussen de verschillende loonstelsels zijn heel wat minder groot dan in de 
vierploegenstelsels, vooral door de afwezigheid van arbeidsduurverkorting: het gaat in 
vierploegenstelsels om ongeveer 4 dagen per cyclus van 4 weken (dus 1 dag per week), 
terwijl in dit vijfploegenstelsel het gaat om 2 dagen per 5 weken (ongeveer 0,4 dag per 
week). In het eerste loonstelsel wordt door het opnemen van alle niet-werktijd op de minst 
dan wel best betaalde uren een spanning van een kleine 5% gevonden. In het tweede stelsel 
gaat het om iets meer dan 2%. 
 
9.3.2 Tweede benadering: hetzelfde gemiddeld uurloon 
Een gelijkaardige analyse als hoger wordt toegepast vertrekkend van een feitelijk gemiddeld 
uurloon voor de (gewerkte) arbeidsuren: voor elk stelsel gaat het gemiddeld om 20 € per 
arbeidsuur.  
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
basisuurloon 100% 14,07 16,09 16,67 

week vroege 14,91 17,38 20,00 
week late 15,20 18,02 20,00 

week nacht 17,59 20,11 20,00 
zaterdag vroege 22,51 20,92 20,00 

zaterdag nacht 33,77 26,55 20,00 
zondag vroege 29,55 20,92 20,00 

zondag nacht 35,18 26,55 20,00 
ADV - betaald 15,90 18,51 20,00 

compensatie voor feestdagen 15,90 18,51 20,00 

 
In verhouding blijft de loonmassa voor de gewerkte uren gelijk, aangezien het gemiddeld 
uurloon gelijk blijft. Voor de niet-werktijd (betaalde ADV, compensatie feestdagen) bekomt 
het eerste loonstelsel echter lagere waarden, gezien het lagere basisuurloon. Het tweede en 
derde loonstelsel komen dan ook tot een hoger loon per cyclus.  
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie A+ (150%) (65%) (0%) 

basisuurloon 100% 14,07 16,09 16,67 
gemiddelde ploegenpremie % 42,14% 24,29% 20,00% 

gemiddeld uurloon 20,00 20,00 20,00 
gemiddeld loon per cyclus 3.021,93 3.041,91 3.053,36 

geschat gemiddeld jaarinkomen 31.535,96 31.744,46 31.864,00 
geschat gemiddeld jaarinkomen % 100,00% 100,66% 101,04% 

totale loonkost ploegenstelsel 2.207.517,19 2.222.112,18 2.230.480,00 
totale loonkost % 100,00% 100,00% 100,00% 

loon minimumbezetting 1.753.200,00 1.753.200,00 1.753.200,00 
loon minimumbezetting % 79,42% 78,90% 78,60% 

“loon” niet-werktijd 89.037,19 103.632,18 112.000,00 
“loon” niet-werktijd % 4,03% 4,66% 5,02% 

loon uren in overtal 365.280,00 365.280,00 365.280,00 
loon uren in overtal % 16,55% 16,44% 16,38% 
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De impact op het loon van de medische en andere varianten in het opnemen van niet-
werktijd is gelijkaardig als hoger, al gaat het in absolute zin uiteraard om andere cijfers. We 
verwijzen dan ook naar de voorgaande tabel. 
 
 
9.4 De medische aspecten 
Onderstaande overzichtstabel geeft de medische aspecten van het rooster weer. Zoals kan 
verwacht worden zijn er weinig afwijkingen tussen de verschillende versies: alle 
synthesecijfers zijn gelijkaardig, enkel in de basisversie scoort de nachtrust iets minder. 
 
Als minder sterke punten komen naar voren dat het een eerder onregelmatig rooster is, 
aangezien er in de 4de cyclusweek slechts 2 (lange) diensten en in de 5de cyclusweek 3 
diensten gewerkt worden. Ook de nachtrust wordt – om evidente redenen - relatief veel 
verstoord als alle nachtdiensten en vroege diensten behouden blijven. Ook voor deze 
variabele worden echter geen echt lage waarden genoteerd: een relatief kleine verschuiving 
brengt de evaluatie (N) reeds boven de kritische grens. Maar dat neemt niet weg dat het 
medisch gezien een sterk rooster is, in vergelijking met de hoger besproken 
vierploegenstelsels: uiteraard speelt de kortere arbeidsduur per week een belangrijke rol.  
 

 A WE / N L   
eindcijfer MEDISCH 8 8 8 MED 100,0%

Regelmaat 7 7 7 MED1 9,09% 
Periodiciteit 9 9 9 MED2 36,36%

Nachtrust 6 6 6 MED3 36,36%
Belasting 9 10 9 MED4 18,18%

 
Regelmaat A WE / N L   

wisselingen in werk- en rustperiodes  +  MED11 3,03% 
wisselende arbeidstijd per week   + MED12 3,03% 

gelijkaardige begin- en eindtijden    MED13 3,03% 
synthesecijfer 7 7 7 MED1 9,09% 
Periodiciteit A WE / N L   

rustperiode na nachtarbeid    MED21 12,12% 
achterwaartse rotaties    MED22 12,12% 

rotatiesnelheid    MED23 12,12% 
synthesecijfer 9 9 9 MED2 36,36% 

Nachtrust A WE / N L   
uren nachtrust    MED31 12,12% 

afwijkende slaapperiodes  +  MED32 12,12% 
aantal goede nachten slaap    MED33 12,12% 

synthesecijfer 6 6 6 MED3 36,36% 
Belasting A WE / N L   

lange diensten tijdens nacht c    MED41c 6,06% 
korte intervallen    MED42 6,06% 

opeenvolgende diensten    MED43 6,06% 
synthesecijfer 9 9 9 MED4 18,18% 

 
Op de andere medische variabelen scoort het rooster goed tot zeer goed. Hetzelfde geldt 
voor de slaapmogelijkheden: het kleiner aantal nachtdiensten door de lange dienstduur 
impliceert immers dat minder afwijkende slaapperiodes noodzakelijk zijn, terwijl de 2 lange 
nachtdiensten per 5 cyclusweken geen te grote medische betekenis hebben. 
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basisversie (33,6 uur/week), van toepassing op alle werknemers 

A: Zwakke punten 15,15% 6    
afwijkende slaapperiodes 12,12%   MED32 NACHT 7 nachtdiensten per 5 weken 

wisselende arbeidstijd per week 3,03%   MED12 REGELM relatief weinig diensten in laatste 2 weken 

 
 A WE / N L 

goed tot zeer goed 45,45% 45,45% 45,45% 
aanvaardbaar tot goed 39,39% 51,52% 51,52% 

voor verbetering vatbaar 15,15% 3,03% 3,03% 
problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

 
De twee relatief zwakke punten van de basisversie vertegenwoordigen 15% van de totale 
medische analyse (de sterke punten vertegenwoordigen 45%): de score van de L-variant 
behoudt ongeveer de zwakke punten. De N-variant werkt alle negatieve punten weg behalve 
het onregelmatige rooster.  
 
Samenvattend mag gesteld worden dat een vijfploegenstelsel met een dienstduur van 33,6 
uur per week en diensten van 12 uur in het weekend medisch gezien vele sterke punten 
heeft. In haar basisversie worden een beperkt aantal zwakke punten gevonden die in grote 
mate wegvallen als het nachtwerk verminderd wordt, wat echter door het gering aantal vrij te 
kiezen niet-werkdagen niet zo eenvoudig is.  
 
 
9.5 De sociale aspecten 
De verschillende varianten van het rooster verschillen qua sociale impact opnieuw relatief 
weinig van elkaar, zoals onderstaande tabel verduidelijkt.  
 

A WE / N L   
eindcijfer SOCIAAL 7 8 7 SOC 100,00%

vakantie en vrije dagen 9 9 9 SOC1 25,00%
vrije tijd tijdens de week 7 7 7 SOC2 25,00%
vrije tijd in het weekend 7 8 7 SOC3 50,00%

 
Het stelsel kent uiteraard een groot aantal vrije dagen (off time): wel zijn deze voor het 
merendeel niet vrij op te nemen, aangezien er geen ADV in het stelsel mogelijk is.  
 

Vakantie en niet-werkdagen A WE / N L   
niet-werkdagen per jaar    SOC11 18,75% 

effectief vrij op te nemen niet-werkdagen    SOC12 6,25% 
synthesecijfer 9 9 9 SOC1 25,00% 

Vrije tijd tijdens de week A WE / N L   
vrije tijd tijdens week in de loop van de dag    SOC21 4,17% 

vrije tijd tijdens weekavonden    SOC22 12,50% 
aantal volledig vrije avonden tijdens week    SOC23 8,33% 

synthesecijfer 7 7 7 SOC2 25,00% 
Vrije tijd in het weekend A WE / N L   

vrije tijd tijdens weekend in ruime zin    SOC31a 12,50% 
vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin  +  SOC31b 12,50% 

aantal volledig vrije kernweekends  +  SOC32 12,50% 
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt    SOC33 12,50% 

synthesecijfer 7 8 7 SOC3 50,00% 
 



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

95. 

 
Ook het aantal volledig vrije avonden scoort eerder laag (SOC23), wat echter in zowat elke 
variant van ploegenarbeid aangetroffen wordt. Opvallend is de hoge score voor het aantal 
vrije weekends (drie op de vijf in de standaardversie, en zelfs vier op de vijf als alle niet-
werktijd tijdens het weekend opgenomen wordt), wat zonder twijfel het sterke punt van het 
stelsel op sociaal vlak is. 
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (41,6 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: Zwakke punten 8,33% 5    

aantal volledig vrije avonden tijdens week 8,33%  SOC23 WEEK vroege en nachtdiensten impliceren 
weinig vrije avonden tijdens week  

 
Samenvattend mag gesteld worden dat dit stelsel op sociaal vlak globaal meer dan goed 
scoort: het enige minpunt dat kan gevonden is het aantal volledig vrije avonden. 
 

 A N L 
goed tot zeer goed 22,92% 47,92% 47,92% 

aanvaardbaar tot goed 68,75% 43,75% 43,75% 
voor verbetering vatbaar 8,33% 8,33% 8,33% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 
zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
9.6 De combinatie arbeid en gezin 
De combinatie met het leven naast het werk is voor de meeste ploegenstelsels niet 
eenvoudig. Bij het eerste scenario (kleine kinderen) blijkt dat er gemiddeld per week 10,80 
uur een conflict is tussen het werk en de opvoeding van kinderen, wat een eerder lage score 
voor ploegenarbeid is: het groot aantal vrije dagen (off time) is hier uiteraard niet vreemd 
aan. Ook het conflict met de slaaptijd blijft per week beperkt: het gaat gemiddeld om minder 
dan 5 uur per week. 
 

 maximum resultaat in uur/week evaluatie 
herwogen conflict met WERKtijd  10,80   5,50 AG11 
herwogen conflict met SLAAPtijd 56 4,87 8,71% 6,95 AG12 

 
 
9.7 Overzicht van sterke en zwakke punten van het stelsel  
 
9.7.1 Zwakke punten  
Onderstaande figuur geeft een overzicht van medische en sociale variabelen waarop 
minstens één van de drie onderzochte varianten een score lager dan 6 behaalt: in totaal gaat 
het om drie variabelen, namelijk twee medische en één sociale.  
 
 A WE / N L     

MED REGELM wisselende arbeidstijd per week     + MED12 3,03% 
MED NACHT afwijkende slaapperiodes   +   MED32 12,12% 
SOC WEEK vrije avonden tijdens week       SOC23 8,33% 
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Geconcludeerd wordt dat het zuivere vijfploegenstelsel met weinig vrij te kiezen niet-
werkdagen en een dienstduur van 12 uur in het weekend op medisch en sociaal vlak vooral 
sterke punten heeft: 
• De tijdsorganisatie van het stelsel impliceert dat er heel wat vrij dagen zijn (off time): 

organisatorisch is dit zonder twijfel het sterke punt van het stelsel. 
• Medisch wordt zoals steeds de relatief beperkte nachtrust onthouden.  
• Sociaal valt op dat het aantal volledig vrije weekends voor ploegenarbeid hoog is (slechts 

2 op de 5 weekends werken). Het zwakke punt vormen het beperkt aantal vrij op te 
nemen niet-werkdagen evenals een eerder klein aantal volledig vrije weekavonden. 

 
9.7.2 Sterke punten  
Op gelijkaardige wijze als hoger worden de sterke punten van het stelsel in kaart gebracht: 
alle variabelen waarop minstens één van de varianten een waarde hoger dan 8 scoort 
komen aan bod. In totaal gaat het om zes medische en vier sociale variabelen. 
 

A WE / N L   
MED REGELM wisselingen in werk- en rustperiodes   +   MED11 3,03% 

MED PERIODE rustperiode na nachtdiensten       MED21 12,12% 
MED PERIODE achterwaartse rotaties       MED22 12,12% 

MED BELAST lange diensten tijdens nacht c       MED41c 6,06% 
MED BELAST korte intervallen       MED42 6,06% 

MED BELAST opeenvolgende diensten       MED43 6,06% 
SOC VERLOF niet-werkdagen per jaar       SOC11 18,75% 

SOC WEEK vrije tijd tijdens dag in loop van week       SOC21 4,17% 
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin   +   SOC31b 12,50% 

SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends   +   SOC32 12,50% 
 
De weekend- en nachtvariant (WE/N) scoren op alle variabelen (zeer) goed; enkel de variant 
met het maximale loon kan de vrije tijd tijdens het weekend om evidente redenen niet 
verbeteren.  
 
9.7.3 Vergelijking van het economische, medische en sociale domein 
Het overzicht van de onderzochte domeinen verduidelijkt dat het vijfploegenstelsel in haar 
zuivere vorm een sterk sociaal en medisch rooster is. Het verschil met het inkomen in de 
maximale loonvariant (L) is veel kleiner dan in de hoger besproken vierploegenstelsels. 
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 WE / N L 

economisch: meer / minder dan gemiddeld inkomen 
eerste loonstelsel 96,51% 101,29% 

tweede loonstelsel 98,35% 100,66% 
derde loonstelsel 100,00% 100,00% 

medisch: evaluatie variabelen 
goed tot zeer goed 45,45% 42,42% 

aanvaardbaar tot goed 51,52% 45,45% 
Voor verbetering vatbaar 3,03% 12,12% 

probleemaspect 0,00% 0,00% 
problematisch 0,00% 0,00% 

sociaal: evaluatie variabelen 
goed tot zeer goed 47,92% 22,92% 

aanvaardbaar tot goed 43,75% 68,75% 
Voor verbetering vatbaar 8,33% 8,33% 

probleemaspect 0,00% 0,00% 
problematisch 0,00% 0,00% 

 
 
Het overzicht bevestigt dat een vijfploegenstelsel met een dienstduur van 33,6 uur per week 
en met diensten van 12 uur een sterk medisch en sociaal rooster oplevert: er is enkel het 
onvermijdbare nachtwerk. Uiteraard wordt er gemiddeld ook minder arbeidsuur per week 
gepresteerd, wat zich in deze sterke resultaten vertaald. 
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10. VIJFPLOEGENSTELSELS MET DAGDIENSTEN 
 
Een vijfploegenstelsel met dagdiensten (of ook: terugkomdagen) vertrekt van de 
veronderstelling dat een werknemer gedurende het grootste gedeelte van zijn arbeidstijd in 
het ploegenstelsel werkt, terwijl hij tevens een aantal bijkomende dagdiensten uitvoert: deze 
taken worden “naast de ploeg” uitgevoerd, het gaat dus om taken die theoretisch 
overeenkomen met wat gewone dagwerknemers doen.  
 
In de praktijk worden deze taken vooral gebruikt voor 1/ het opnemen van de eigen (relatief 
beperkte) niet-werktijd, 2/ het opvangen van de afwezigheid van andere werknemers (al dan 
niet in de eigen ploeg), om de minimumbezetting te kunnen garanderen, en 3/ collectieve 
activiteiten zoals trainingen. We duiden dit aan met de “opvangfunctie van de 5de ploeg”: 
slechts een minimaal percentage van de dagdiensten wordt effectief gebruikt om activiteiten 
naast de ploeg uit te voeren, zodat het voor de berekening van de ploeggrootte en kostprijs 
van het stelsel noodzakelijk is dit percentage te kennen.  
 
Uiteraard is dit percentage ondernemingsgebonden, zodat we een algemeen principe 
vooropzetten: voor de berekening van de ploeggrootte in alle vijf- en zesploegenstelsels met 
dagdiensten gaan we ervan uit dat de werknemers hun niet-werktijd (vakantie…) bij voorkeur 
opnemen tijdens de dagdiensten. In de praktijk zal immers minstens 90% van de 
dagdiensten gebruikt worden voor de eigen niet-werktijd dan wel het opvangen van de 
afwezigheid van anderen, ook omdat er geen minimumbezetting voor dagdiensten voorzien 
is.  
 
Er dient tenslotte een onderscheid gemaakt naar de al dan niet aanwezigheid van 
arbeidsduurverkorting in vijfploegenstelsels: in deze versie is er geen ADV, in het volgende 
hoofdstuk bespreken we een versie waarin deze wel aanwezig is.  
 
 
10.1 Een vijfploegenstelsel zonder arbeidsduurverkorting met dagdiensten: een 

arbeidsduur langer dan 33,6 uur per week 
Dit stelsel wordt toegepast wanneer ondernemingen voor een vijfploegenstelsel opteren 
maar de arbeidsduur in zuivere vijfploegenstelsels (33,6 uur per week) te kort vinden: door 
een aantal dagdiensten buiten de voorziene arbeidstijd in het ploegenstelsel toe te voegen 
wordt een langere arbeidsduur per week bekomen. De organisatorische basisvereiste is 
uiteraard dat het bedrijfseconomisch en organisatorisch zinvol is om bijkomende dagdiensten 
te organiseren: in ondernemingen waar het niet mogelijk is deze taken te organiseren kan dit 
stelsel dan ook niet toegepast worden. Zoals hoger verduidelijkt gaan we ervan uit dat 90% 
van de dagdiensten direct of indirect toch in functie van het ploegenwerk kan opgenomen 
worden. 
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Het aantal toegevoegde dagdiensten bepaalt uiteraard de arbeidsduur per week38: in het 
onderstaande voorbeeld gaat het om twee dagdiensten bovenop de 21 diensten van een 
“zuiver” vijfploegenstelsel (met diensten van 8 uur). De arbeidsduur per week bedraagt 
theoretisch ongeveer 36,5 uur per week.  
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
1 N N N N N N N 
2   L L L L L 
3 L L   V V V 
4 V   D8 D8   
5  V V V    

 
De 21 oorspronkelijke diensten worden onderstaand in drie lange reeksen georganiseerd 
zonder dat er geroteerd wordt: (zie het gelijkaardige vierploegenstelsel besproken in 
hoofdstuk 5 van dit deel), wat logisch lijkt in dit type organisaties: de bedrijfscontinuïteit wordt 
eenvoudiger verzekerd, terwijl voor werknemers de langere afwezigheidperiodes ook als een 
voordeel ervaren worden. De eerste reeks bestaat volledig uit nachtdiensten, de tweede 
enkel uit late diensten. Het blok met vroege diensten wordt in twee helften opgenomen, met 
in het midden twee bijkomende dagdiensten van telkens 8 uur.  
 

per dag  4,80     4,80     4,80   0,64 5,26 
per week 8,00 8,00 8,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 3,20 36,80 

totaal 40 40 40 8 8 8 8 8 8 16 184 
 tijdens week zaterdag zondag dagdienst  

Week vroege late nacht vroege late nacht vroege late nacht  totaal 
1 0 0 40 0 0 8 0 0 8 0 56 
2 0 24 0 0 8 0 0 8 0 0 40 
3 8 16 0 8 0 0 8 0 0 0 40 
4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 
5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

 
In totaal worden er 21 diensten van 8 uur + 2 dagdiensten van 8 uur = 184 uur per cyclus 
gewerkt, wat gemiddeld neerkomt op 36,8 uur (theoretische) arbeidsduur per week. Dit is 
bijna gelijk aan de hoger besproken vierploegenstelsels.  
 

 per cyclus van 5 weken gemiddeld per week 
 aantal diensten duur van dienst totaal in uur aantal diensten duur van dienst totaal in uur 

week vroege 5 8 40 1,00 8 8,00 
week late 5 8 40 1,00 8 8,00 

week nacht 5 8 40 1,00 8 8,00 
weekend vroege 2 8 16 0,40 8 3,20 

weekend late 2 8 16 0,40 8 3,20 
weekend nacht 2 8 16 0,40 8 3,20 

dagdienst 2 8 16 0,40 8 3,20 
totaal aantal diensten 23  184 4,60  36,80 

 

                                                 
38  In bijlage 1 (hoofdstuk 14.2.3) vanaf pagina 180 wordt ingegaan op de technische details. 
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bedrijfstijd op jaarbasis 365,25 dagen per jaar 

formele arbeidstijd op jaarbasis 1.753,20 uur per werknemer per jaar 
vrij op te nemen verlof in uren per jaar 160 uren per jaar 

formele arbeidstijd op jaarbasis na verlof 1.593,20 uur per jaar 
bijkomende diensten (binnen of buiten ploegrooster) 2,0000 diensten per cyclus 

in uren per cyclus 16 uur per cyclus 
aantal cycli per jaar 10,4357 cycli per jaar 

aantal diensten buiten ploeg per jaar 20,87 bijkomende diensten per jaar 
aantal werkuur buiten ploeg per jaar 166,97 werkuur per jaar  

bruto arbeidstijd op jaarbasis 2 1.760,17 werkuur per jaar  
compensatie voor wettelijke feestdagen 10,00 dagen per jaar 

totaal bijkomende afwezigheid in uur per jaar 80 uur per jaar 
netto arbeidstijd in uur per jaar 1.680,17 werkuur per jaar  

netto arbeidstijd in arbeidsdagen per jaar 210,02 werkdagen per jaar 
 
Netto wordt er uiteindelijk 1.680 arbeidsuur op jaarbasis gewerkt, wat slechts 1 uur verschilt 
van de hoger besproken vierploegenstelsels. 
 
 
10.2 Bezetting en ploeggrootte 
Zoals hoger verduidelijkt analyseren we de ploeggrootte en bezettingsgraad enkel 
theoretisch, en dus niet vanuit een concrete praktijksituatie. Onderstaande cijfers geven dus 
een mogelijke ploeggrootte bij de gekende minimumbezetting (10 personen) weer, wat 
uiteraard in de praktijk bijkomend beïnvloed wordt door ondernemingsspecifieke gegevens.  
 
bezettingsgraad (op jaarbasis) 
16,90% % van bedrijfstijd dat één werknemer per jaar aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
84,49% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
18,36% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

 
De werknemers zijn in dit stelsel zijn (net zoals in het zuivere vijfploegenstelsel) ongeveer 
84,5% van hun theoretische arbeidstijd in het ploegenstelsel aanwezig, zodat voor een 
minimumbezetting van 10 werknemers 1,836 werknemers (wiskundig) noodzakelijk zijn om 
elke ploegwerknemer zijn vakantie en ADV te laten opnemen: de ploeggrootte zou dus 
(wiskundig) een 20% groter zijn dan de minimumbezetting. Uiteraard dienen daar de twee 
dagdiensten buiten het ploegenwerk aan toegevoegd: als we ervan uitgaan dat deze tijd toch 
in functie van het ploegenwerk staat (eigen niet-werktijd, opvangen van afwezigheid van 
andere werknemers), daalt uiteraard zodat de minimaal vereiste ploeggrootte aanzienlijk. 
 
bezettingsgraad (op jaarbasis) 
18,66% % van bedrijfstijd dat één werknemer per jaar aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
93,28% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
7,21% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

 
Het opvangen van afwezigheidpieken tijdens de zomer geeft een idee van de mogelijke reële 
ploeggrootte: de 2,915 werknemers die bijkomend wenselijk zijn ronden we af tot 3 
werknemers per ploeg, zodat een ploeg in het onderzochte stelsel 13 werknemers vraagt om 
een minimumbezetting van 10 werknemers ten allen tijde te garanderen.  
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Het totale stelsel bestaat dus uit 5 ploegen * 13 ploegwerknemers = 65 werknemers, zijnde 
één meer dan in de hoger besproken vierploegenstelsels (en 5 minder dan het 
vijfploegenstelsel in “zuivere vorm”).  
 
bezettingsgraad (in onderzochte periode) 
15,49% % van bedrijfstijd dat één werknemer in onderzochte periode aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
77,43% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
29,15% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

 
Men dient wel te beseffen dat het relatief eenvoudig mogelijk is om de ploeggrootte te laten 
dalen tot slechts 11 werknemers, als de werknemers hun voorziene niet-werktijd (vakantie en 
compensatie feestdagen) in grote mate opnemen tijdens de dagdiensten (wat in veel 
ondernemingen het geval is): per jaar zijn er immers 240 uur voorziene niet-werktijd en 
166,97 uur dagdiensten, zodat elke werknemer per jaar slechts 73,03 uur (iets meer dan 9 
diensten) niet-werktijd “in de ploeg” moet opnemen. Ook als bijkomend wordt rekening 
gehouden met de onvoorziene afwezigheid (ziekte…) kan de ploeggrootte met slechts één 
werknemer boven de minimumbezetting stijgen. 
 

aantal uur dagdiensten per cyclus per werknemer 16,00  
aantal cycli per jaar 10,435714  

aantal uur dagdiensten per werknemer per jaar 166,97 69,57% 
aantal uur voorziene niet-werktijd per werknemer per jaar 240,00  

aantal uur niet-werktijd op te nemen "in ploeg" 73,03 30,43% 
  
Voor de verschillende strategieën die werknemers kunnen volgen bij het opnemen van hun 
niet-werktijd (ADV en dergelijke) blijven we echter bij de oorspronkelijke ploeggrootte, dus 13 
werknemers. We optimaliseren respectievelijk de financiële, medische en sociale invulling 
van de niet-werktijd: eerst vertalen we de niet-werkdagen op jaarbasis (na aftrek van drie 
weken zomervakantie) naar een gemiddelde verdeling per cyclus van 5 weken. In totaal gaat 
het om iets meer dan 13 uur per cyclus39 (of een 2,6 uur gemiddeld per week), wat uiteraard 
aanzienlijk minder is dan in vierploegenstelsels door de afwezigheid van 
arbeidsduurverkorting. 
 

dagen / jaar uur / jaar diensten / cyclus uur / cyclus uur / week 
ADV - betaald 0,00 0 0,000 0,000 0,000 

compensatie voor feestdagen 10 80 1,017 8,134 1,627 
ADV - onbetaald 0,00 0 0,000 0,000 0,000 

vakantie overblijvend na 3 weken zomervakantie 6,20 49,60 0,630 5,043 1,009 
totaal 16,20 129,60 1,647 13,176 2,635 

 

                                                 
39  Deze cijfers wijken af van de voorgaande tabel, waar geen rekening gehouden is met een concentratie 

van drie weken afwezigheid tijdens de zomervakantie: voor het berekenen van de ploeggrootte - met als 
uitgangspunt dat niet-werktijd in eerste instantie tijdens dagdiensten wordt opgenomen - is dat immers 
niet noodzakelijk.  
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Onderstaand analyseren we de basisversie en twee varianten van het vijfploegenstelsel 
waarin de niet-werkdag anders ingevuld wordt: 
• In de basisversie (A) wordt geen enkele vorm van niet-werkdag toegepast, wat het 

rooster in zijn ruwe vorm oplevert. 
• Een eerste variant (zowel N en WE; we gebruiken verder in de tekst enkel de afkorting N) 

minimaliseert het nachtwerk en weekendwerk met een nachtdienst op zaterdag- en 
zondagavond: in totaal wordt 16 uur niet-werktijd per cyclus opgenomen, dat benadert de 
13,176 uur per cyclus het best. Er wordt in deze analyse dus 36,6 gemiddelde 
arbeidsduur per week – (16 uur niet-werktijd / 5 weken) = 33,6 uur per week gewerkt.  

• Een tweede variant (L) laat de twee dagdiensten van 8 uur wegvallen, op respectievelijk 
donderdag en vrijdag in de eerste week, zodat het loon minimaal beïnvloed wordt (in de 
eerste twee loonstelsels). Opnieuw wordt er 33,6 uur per week gewerkt. 

 
 week dag dienst werktijd voorzien werktijd feitelijk type vrije dag 

versie b 3 zaterdag nacht 12 uur 0 uur compensatie feestdag 
N / WE 3 zondag nacht 12 uur 8 uur vakantiedag 

versie d 1 vrijdag dagdienst 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
L 1 donderdag dagdienst 8 uur 0 uur vakantiedag 

 
De eerste variant is van toepassing op 3 van de 13 ploegwerknemers (23,1%). Aangezien er 
geen minimumbezetting vereist is voor de dagdiensten kan de laatste versie door alle 
werknemers opgenomen worden. 
 
 
10.3 De bedrijfseconomische aspecten 
Zoals hoger verduidelijkt analyseren we het onderzochte ploegenstelsel aan de hand van 
drie sterk verschillende loonstelsels: het eerste loonstelsel kent een maximale spanning van 
150% tussen een zondagnachtdienst en een vroege weekdienst, het tweede een spanning 
van 65%, en het laatste is een loonstelsel met een zogenaamde geglobaliseerde 
ploegenpremie van 20%. Het hoeft geen betoog dat de praktijkrelevantie van onderstaande 
bespreking voorzichtig dient ingeschat. 
 
10.3.1 Eerste benadering: een identieke totale loonkost  
De analyse gaat uit van een totaalbedrag van 2.500.000 € voor het gehele ploegenstelsel, 
dus voor alle 65 ploegwerknemers. Het eerste loonstelsel kent een groot verschil tussen de 
best betaalde diensten en de niet-werktijd, aangezien het basisuurloon het laagst is: het 
vertrekt van een basisuurloon van 16,30 €. Voor alle loonstelsels geldt dat de dagdiensten 
aan 100% betaald worden. 
 
In het eerste ploegenstelsel bedraagt de gemiddelde ploegenpremie meer dan 37%, wat in 
het tweede stelsel tot een kleine 22% teruggebracht wordt. Hoewel het derde loonstelsel een 
geglobaliseerde ploegenpremie van 20 % kent, wordt toch een feitelijk lagere ploegenpremie 
berekend (18,46%) aangezien de dagdiensten steeds aan 100% (dus zonder 
ploegenpremie) betaald worden. 
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 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 

basisuurloon 100% 16,30 18,29 18,86 
week vroege 16,30 19,75 22,63 

week late 17,60 20,48 22,63 
week nacht 20,37 22,86 22,63 

zaterdag vroege 26,08 23,77 22,63 
zaterdag late 30,96 26,52 22,63 

zaterdag nacht 39,11 30,17 22,63 
zondag vroege 34,22 23,77 22,63 

zondag late 35,04 26,52 22,63 
zondag nacht 40,74 30,17 22,63 

dagdienst 16,30 18,29 18,86 
ADV - betaald 18,09 21,03 22,63 

compensatie voor feestdagen 18,09 21,03 22,63 

 
Een 79,5% van de loonmassa is in elk loonstelsel noodzakelijk voor het garanderen van de 
minimumbezetting. Uiteraard wordt bij de niet-werktijd (vakantie, compensatie feestdagen) 
een zeer beperkt resultaat bekomen, aangezien er geen ADV beschikbaar is. De loonkost 
voor uren in overtal is groot, gezien we veronderstellen dat er geen minimumbezetting tijdens 
dagdiensten noodzakelijk is. 
 

Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie A (150%) (65%) (0%) 

basisuurloon 100% 16,30 18,29 18,86 
gemiddelde ploegenpremie % 36,09% 21,96% 18,26% 

gemiddeld uurloon 22,18 22,30 22,31 
gemiddeld loon per cyclus (dagdiensten = 100%) 3.685,57 3.685,57 3.685,57 

geschat gemiddeld jaarinkomen 38.461,54 38.461,54 38.461,54 
geschat gemiddeld jaarinkomen % 100,00% 100,00% 100,00% 

totale loonkost ploegenstelsel 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
totale loonkost % 100,00% 100,00% 100,00%

loon minimumbezetting 1.993.253,28 1.988.562,59 1.984.058,21 
loon minimumbezetting % 79,73% 79,54% 79,36%

“loon” niet-werktijd 94.067,37 109.358,00 117.694,53 
“loon” niet-werktijd % 3,76% 4,37% 4,71%

loon uren in overtal 412.679,34 402.079,41 398.247,26 
loon uren in overtal % 16,51% 16,08% 15,93%

 
 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie WE / N    

cyclusinkomen 3.579,07 3.691,63 3.762,23 
cyclusinkomen % 96,49% 98,39% 99,93% 

versie L  
cyclusinkomen 3.754,52 3.782,75 3.791,15 

cyclusinkomen % 101,22% 100,82% 100,70% 
maximum verschil  

cyclusinkomen 175,45 91,12 28,92 
cyclusinkomen % 4,73% 2,46% 0,78% 

 
De afwijkingen tussen de verschillende loonstelsels zijn heel wat minder groot dan in de 
vierploegenstelsels, vooral door de afwezigheid van arbeidsduurverkorting: het gaat in 
vierploegenstelsels om ongeveer 4 dagen per cyclus van 4 weken (dus 1 dag per week), 
terwijl het in dit vijfploegenstelsel gaat om 2 dagen per 5 weken (ongeveer 0,4 dag per 
week).  
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In het eerste loonstelsel wordt op jaarbasis door het opnemen van alle niet-werktijd op de 
minst dan wel best betaalde uren een spanning van een kleine 5% gevonden, wat veruit het 
kleinste verschil is in de besproken stelsels. In het derde loonstelsel wordt voor de eerste 
maal een klein onderscheid gevonden. De oorzaak is het feit dat alle dagdiensten aan 100% 
betaald worden: de geglobaliseerde ploegenpremie geldt immers niet voor deze diensten. 
 
10.3.2 Tweede benadering: hetzelfde gemiddeld uurloon 
Een gelijkaardige analyse als hoger wordt toegepast vertrekkend van een feitelijk gemiddeld 
uurloon voor de (gewerkte) arbeidsuren: voor elk stelsel gaat het gemiddeld om 20 € per 
arbeidsuur.  
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
basisuurloon 100% 14,70 16,40 16,91 

week vroege 14,70 17,71 20,29 
week late 15,87 18,37 20,29 

week nacht 18,37 20,50 20,29 
zaterdag vroege 23,51 21,32 20,29 

zaterdag late 27,92 23,78 20,29 
zaterdag nacht 35,27 27,06 20,29 
zondag vroege 30,86 21,32 20,29 

zondag late 31,60 23,78 20,29 
zondag nacht 36,74 27,06 20,29 

dagdienst 14,70 16,40 16,91 
ADV - betaald 16,31 18,86 20,29 

compensatie voor feestdagen 16,31 18,86 20,29 

 
In verhouding blijft de loonmassa voor de gewerkte uren gelijk, aangezien het gemiddeld 
uurloon gelijk blijft. Voor de niet-werktijd (compensatie feestdagen) bekomt het eerste 
loonstelsel de laagste waarden, gezien het lagere basisuurloon.  
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie A (150%) (65%) (0%) 

basisuurloon 100% 14,70 16,40 16,91 
gemiddelde ploegenpremie % 36,09% 21,96% 18,26% 

gemiddeld uurloon 20,00 20,00 20,00 
gemiddeld loon per cyclus 3.345,10 3.364,62 3.375,62 

geschat gemiddeld jaarinkomen 34.683,86 34.490,72 34.486,08 
geschat gemiddeld jaarinkomen % 100,00% 99,44% 99,43% 

totale loonkost ploegenstelsel 2.254.451,03 2.241.896,76 2.241.595,46 
totale loonkost % 100,00% 100,00% 100,00% 

loon minimumbezetting 1.797.476,77 1.783.260,81 1.778.982,35 
loon minimumbezetting % 79,73% 79,54% 79,36% 

“loon” niet-werktijd 84.828,12 98.067,74 105.529,41 
“loon” niet-werktijd % 3,76% 4,37% 4,71% 

loon uren in overtal 372.146,15 360.568,21 357.083,70 
loon uren in overtal % 16,51% 16,08% 15,93% 

 
De impact op het loon van de medische en andere varianten in het opnemen van niet-
werktijd is gelijkaardig als hoger, al gaat het in absolute zin uiteraard om andere cijfers. We 
verwijzen dan ook naar de voorgaande tabel. 
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10.4 De medische aspecten 
Onderstaande overzichtstabel geeft de medische aspecten van het rooster weer in de 
besproken drie versies. Opvallend is dat er weinig verschil tussen de varianten wordt 
aangetroffen.  
 

 A WE / N L 
eindcijfer MEDISCH 8 8 8 MED 100,0%

Regelmaat40 8 8 8 MED1 9,09%
Periodiciteit 8 9 8 MED2 36,36%
Nachtarbeid 6 7 6 MED3 36,36%

Belasting 9 9 9 MED4 18,18%
 
De rotatiesnelheid (MED23) en de nachtrust (MED31) zijn in de basisversie en de andere 
varianten de minder sterke punten, wat enkel in de variant met minder nachtwerk en 
weekendwerk (WE-N) geminimaliseerd wordt. Enkel in deze variant wordt immers de lange 
reeks van 7 opeenvolgende nachtdiensten onderbroken, en wordt bovendien een nacht 
minder gewerkt. De andere versies kunnen deze zwakke punten niet wegwerken. 
 

Regelmaat A WE-N L   
wisselingen in werk- en rustperiodes    MED11 3,03% 

wisselende arbeidstijd per week  +  MED12 3,03% 
gelijkaardige begin- en eindtijden    MED13 3,03% 

synthesecijfer 8 8 8 MED1 9,09% 
Periodiciteit A WE-N L   

rustperiode na nachtarbeid    MED21 12,12% 
achterwaartse rotaties    MED22 12,12% 

rotatiesnelheid  +  MED23 12,12% 
      

synthesecijfer 8 9 8 MED2 36,36% 
Nachtrust A WE-N L   

uren nachtrust    MED31 12,12% 
afwijkende slaapperiodes    MED32 12,12% 

aantal goede nachten slaap    MED33 12,12% 
synthesecijfer 6 7 6 MED3 36,36% 

Belasting A WE-N L   
lange diensten tijdens nacht c    MED41c 6,06% 

korte intervallen    MED42 6,06% 
opeenvolgende diensten  +  MED43 6,06% 

synthesecijfer 9 9 9 MED4 18,18% 
 
Aangezien er twee reeksen van 7 opeenvolgende diensten in de basisversie zijn (7 
nachtdiensten en 7 late diensten) is het uiteraard onmogelijk dat het stelsel qua rotatie 
(MED23) goed scoort. Doordat de dagdiensten om 8 uur ’s morgens aanvangen stijgt in 
verhouding met andere stelsels ook het aantal goede nachten slaap (MED33): toch 
verschillen de evaluatiecijfers in de versies waarin de 7 opeenvolgende nachten behouden 
blijven (versies A en L met evaluatiecijfer 6) relatief weinig van de hoger besproken stelsels.  
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (37 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: zwakke punten 12,12% 5    

rotatiesnelheid 12,12%  MED23 PERIODE 2 reeksen van 7 diensten 

                                                 
40  Opnieuw scoort een versie (L) voor het luik regelmaat hoger ná toepassing van niet-werktijd: zie 

hoofdstuk voor een toelichting.  
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 A WE-N L 

goed tot zeer goed 39,39% 45,45% 39,39% 
aanvaardbaar tot goed 48,48% 54,55% 45,45% 

voor verbetering vatbaar 12,12% 0,00% 15,15% 
problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

 
De basisversie kent één zwak punt dat een 12% van de totale medische analyse 
vertegenwoordigt (de sterke punten vertegenwoordigen een 39%). De WE-N-variant werkt 
alle negatieve punten weg maar versterkt de sterke punten slechts lichtjes.  
 
Samenvattend mag gesteld worden dat een vijfploegenstelsel met twee bijkomende 
dagdiensten medisch gezien relatief weinig zwakke punten kent. De 7 opeenvolgende 
nachtdiensten blijven uiteraard een probleem, maar aangezien deze slechts om de 5 weken 
dienen opgenomen wordt de medische impact in belangrijke mate verminderd. 
 
 
10.5 De sociale aspecten 
De sociale impact van het rooster verschilt zo goed als niet voor de verschillende varianten. 
Belangrijkste punt is het aantal vrije dagen, waar eerder lage scores bekomen worden. 
Opvallend is dat het rooster in algemene zin over de gehele lijn geen sterke punten 
(olijfgroen, dus 8 of hoger) dan wel zwakke punten (oranje, dus lager dan 6) heeft.  
 

A WE-N L   
eindcijfer SOCIAAL 6 7 6 SOC 100,00%

vakantie en vrije dagen 6 6 6 SOC1 25,00%
vrije tijd tijdens de week 7 7 7 SOC2 25,00%
vrije tijd in het weekend 6 7 6 SOC3 50,00%

 
Een gedetailleerde analyse leert dat het rooster een eerder beperkt aantal niet-werkdagen 
per jaar heeft (SOC11): er is uiteraard geen arbeidsduurverkorting in dit type stelsel. Tevens 
speelt het geringe verschil tussen minimumbezetting en ploeggrootte een niet onbelangrijke 
rol.  
 

Vakantie en niet-werkdagen A WE-N L   
niet-werkdagen per jaar    SOC11 18,75% 

effectief vrij op te nemen niet-werkdagen    SOC12 6,25% 
synthesecijfer 6 6 6 SOC1 25,00% 

Vrije tijd tijdens de week A WE-N L   
vrije tijd tijdens week in de loop van de dag    SOC21 4,17% 

vrije tijd tijdens weekavonden    SOC22 12,50% 
aantal volledig vrije avonden tijdens week    SOC23 8,33% 

synthesecijfer 7 7 7 SOC2 25,00% 
Vrije tijd in het weekend A WE-N L   

vrije tijd tijdens weekend in ruime zin  +  SOC31a 12,50% 
vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin  +  SOC31b 12,50% 

aantal volledig vrije kernweekends  +  SOC32 12,50% 
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt    SOC33 12,50% 

synthesecijfer 6 7 6 SOC3 50,00% 
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De vrije tijd tijdens de week kent eveneens een probleem (SOC23): het aantal volledig vrije 
avonden is niet zo groot, omdat zowel de nachtdiensten als de late diensten een gedeelte 
van de avond innemen, en bovendien de vroege diensten eerder vroeg beginnen zodat de 
avond voorafgaand relatief vroeg geslapen wordt.  
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (41,6 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: zwakke punten 39,58% 5    

aantal volledig vrije kernweekends 12,50%   SOC32 WE 2 op 5 weekends vrij 

aantal volledig vrije avonden 
tijdens week 8,33%   SOC23 WEEK 

late en nachtdiensten overlappen met avonden, 
aanvangsuur vroege impliceert slaaptijd voor 

23.00uur  

niet-werkdagen per jaar 18,75%   SOC11 VAKANTIE 
155 niet-werkdagen per jaar en gering verschil 

tussen minimumbezetting en ploeggrootte 
 
Het aantal vrije weekends (SOC32) bedraagt in de basisversie (A) slechts 40%, aangezien 
gedurende drie van de vijf weekends dient gewerkt. Opnieuw scoort de variant die het 
weekendwerk tijdens de nacht (WE-N) vermindert beter: een maximaal loon impliceert dus 
dat niet alleen medische maar ook sociale gevolgen dienen ingecalculeerd. 
 
Samenvattend mag gesteld worden dat dit stelsel globaal meer dan goed scoort, al worden 
op sociaal vlak een aantal zwakke punten genoteerd:  
• Het aantal volledig vrije weekends is net als in klassieke vierploegenstelsels eerder laag, 

wat alleen kan weggewerkt worden door een niet-werkdag op deze diensten te plaatsen. 
Ook het volledig aantal vrije avonden is niet zo hoog. 

• Een tweede element is het aantal effectief vrij op te nemen niet-werkdagen per jaar: de 
minimumbezetting beperkt het aantal vrijheidsgraden bij het opnemen van niet-
werkdagen. 

 
 A WE-N L 

goed tot zeer goed 4,17% 29,17% 4,17% 
aanvaardbaar tot goed 56,25% 43,75% 56,25% 

voor verbetering vatbaar 39,58% 27,08% 39,58% 
problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

 
De meest optimale variant is het minimale weekendwerk (WE-N): alle zwakke punten vallen 
weg behalve het beperkte aantal effectief vrij op te nemen niet-werkdagen. De dagvariant 
scoort zoals hoger niet beter dan de basisversie. 
 
 
10.6 De combinatie arbeid en gezin 
De combinatie met het leven naast het werk is voor de meeste ploegenstelsels niet zo 
eenvoudig.  
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Bij het eerste scenario (opvoeden van kleine kinderen, wat vooral gaat om de vroege 
ochtend (7.00 tot 9.00uur), late namiddag (16.00 tot 19.00uur) en woensdagnamiddag 
evenals de weekend overdag) blijkt dat er gemiddeld per week een 11,35 uur een conflict is 
tussen werken en kinderen opvoeden, wat eerder hoog is maar in wezen ook evident in 
ploegenarbeid: de ploegwerknemers werken en slapen regelmatig op tijdstippen die van 
belang zijn voor de opvoeding van kinderen, dat kan niet vermeden worden. Gedurende een 
5 uur per week is er een conflict tussen de slaaptijd en de tijdsbesteding dat de opvoeding 
van kinderen vraagt. 
 

 maximum resultaat in uur/week evaluatie 
herwogen conflict met WERKtijd  11,35   5,27 AG11 
herwogen conflict met SLAAPtijd 56 5,08 9,06% 6,83 AG12 

 
 
10.7 Overzicht van sterke en zwakke punten van het stelsel  
10.7.1 Zwakke punten  
Onderstaande figuur geeft een overzicht van medische en sociale variabelen waarop 
minstens één van de drie onderzochte varianten een score lager dan 6 behaalt: in totaal gaat 
het om vijf variabelen, namelijk twee medische en drie sociale.  
 
 A WE-N D     

MED REGELM wisselende arbeidstijd per week   +   MED12 3,03% 
MED PERIODE rotatiesnelheid   +   MED23 12,12% 

SOC VERLOF niet-werkdagen per jaar       SOC11 18,75% 
SOC WEEK vrije avonden tijdens week       SOC23 8,33% 

SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends   +   SOC32 12,50% 
 
Alle varianten overlappen elkaar in belangrijke mate, wat uiteraard niet hoeft te verwonderen. 
De variant waarin het weekend- en nachtwerk verminderd wordt (WE-N) scoort aanzienlijk 
beter. Geconcludeerd wordt dat het vijfploegenstelsel met twee dagdiensten op medisch en 
sociaal vlak vooral sterke punten heeft. 
• Medisch wordt zoals steeds de relatief beperkte nachtrust onthouden, plus de twee lange 

reeksen van 7 opeenvolgende diensten. Aangezien die slechts om de 5 weken dienen 
gepresteerd wordt de evaluatie hoger ingeschat dan in een vierploegenstelsel. 

• Sociaal valt het aantal volledig vrije weekends voor ploegenarbeid op (3 op de 5 
weekends werken). Een minder sterk punt vormen het beperkt aantal vrij op te nemen 
niet-werkdagen evenals een eerder klein aantal volledig vrije weekavonden. 

 
10.7.2 Sterke punten  
Op gelijkaardige wijze als hoger worden de sterke punten van het stelsel in kaart gebracht: 
alle variabelen waarop minstens één van de varianten een waarde hoger dan 8 scoort 
komen aan bod. In totaal gaat het om zes medische en drie sociale variabelen. 
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A WE-N L  

MED REGELM wisselingen in werk- en rustperiodes       MED11 3,03%
MED PERIODE rustperiode na nachtdiensten       MED21 12,12%

MED PERIODE achterwaartse rotaties       MED22 12,12%
MED BELAST lange diensten tijdens nacht c       MED41c 6,06%

MED BELAST korte intervallen       MED42 6,06%
MED BELAST opeenvolgende diensten   +   MED43 6,06%

SOC WEEK vrije tijd tijdens dag in loop van week       SOC21 4,17%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in ruime zin   +   SOC31a 12,50%

SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin   +   SOC31b 12,50%
 
De weekend- en nachtvariant (WE/N) scoren op alle variabelen (zeer) goed; enkel de variant 
met het maximale loon kan de vrije tijd tijdens het weekend om evidente redenen niet 
verbeteren.  
 
10.7.3 Vergelijking van het economische, medische en sociale domein 
Het overzicht van de onderzochte domeinen verduidelijkt dat het vijfploegenstelsel met twee 
terugkomdagen nog steeds een sterk sociaal en medisch rooster is, al scoort het om 
evidente redenen wat minder hoog dan het vijfploegenstelsel in haar “zuivere” vorm.  
 

 WE / N L 
economisch: meer / minder dan gemiddeld inkomen 

eerste loonstelsel 96,49% 101,22% 
tweede loonstelsel 98,39% 100,82% 

derde loonstelsel 99,93% 100,70% 
medisch: evaluatie variabelen 

goed tot zeer goed 45,45% 39,39% 
aanvaardbaar tot goed 54,55% 45,45% 

Voor verbetering vatbaar 0,00% 15,15% 
probleemaspect 0,00% 0,00% 

problematisch 0,00% 0,00% 
sociaal: evaluatie variabelen 

goed tot zeer goed 29,17% 4,17% 
aanvaardbaar tot goed 43,75% 56,25% 

Voor verbetering vatbaar 27,08% 39,58% 
probleemaspect 0,00% 0,00% 

problematisch 0,00% 0,00% 

 
 
Geconcludeerd wordt dat vijfploegenstelsel met dagdiensten op medisch en sociaal vlak 
vooral sterke punten heeft: 
• De tijdsorganisatie van het stelsel vraagt dat het werk zinvol kan georganiseerd worden 

buiten het ploegenstelsel: indien dat niet het geval is heeft dit stelsel weinig zin. 
• Medisch zijn vooral de drie reeksen van 7 diensten met een lange rotatie van belang, wat 

theoretisch in een zekere mate kan weggewerkt worden maar door de financieel 
negatieve stimulansen in de meeste loonstelsels niet zo evident is. Uiteraard kan ook het 
nachtwerk niet geminimaliseerd worden.  

• Sociaal valt het aantal volledig vrije weekends op, terwijl ook de vrijheidsgraden voor de 
niet-werkdagen door de vereiste minimumbezetting eerder laag is.  
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De vraag dient gesteld: hoe komt dat het vijfploegenstelsel op medisch en sociaal vlak 
gemiddeld beter scoort dan de klassieke vierploegenstelsels, hoewel er per week evenveel 
(36,5 uur) gewerkt wordt? De reden is eenvoudig: het vijfploegenstelsel komt op medisch en 
sociaal vlak overeen met de meer gunstige varianten (WE en N) van de vierploegenstelsels, 
omdat de arbeidsduurvermindering van de vierploegenstelsels omgezet worden in gewone 
niet-werkdagen. Het vijfploegenstelsel heeft deze niet-werkdagen dus op de medisch en 
sociaal “juiste” momenten vastgelegd: door het gebrek aan arbeidsduurverkorting kan de 
werknemer niet meer kiezen voor de minder ongunstige varianten met een groter loon.  
 
Uiteraard heeft dit financiële gevolgen: als de werknemer in het vier- en vijfploegenstelsel 
evenveel per uur verdient, dan is het vijfploegenstelsel per definitie duurder. Wordt de totale 
kost van het ploegenstelsel als uitgangspunt genomen, dan daalt het gemiddelde loon in 
vijfploegenstelsels lichtjes: de gemiddelde werknemer werkt in een vierploegenstelsel 
immers 7 nachten per 4 weken en in een vijfploegenstelsels 7 nachten per 5 weken. 
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11. VIJFPLOEGENSTELSELS MET DAGDIENSTEN EN 

ARBEIDSDUURVERKORTING 
 
Een vijfploegenstelsel met vijf terugkomdagen vertrekt van de veronderstelling dat een 
werknemer gedurende vier weken in het ploegenstelsel werkt terwijl tijdens de vijfde week de 
dagdiensten (“naast de ploeg”) uitgevoerd worden. Meestal is er geen minimumbezetting 
voor deze dagdiensten, zodat het merendeel van de arbeidsduurverkorting tijdens deze 
dagdiensten opgenomen wordt. Door het groot aantal dagdiensten is ook 
arbeidsduurverkorting noodzakelijk, zodat dit stelsel het meest complexe van alle besproken 
stelsels wordt.  
 
 
11.1 Een lange arbeidsduur per week gecombineerd met arbeidsduurverkorting 
Hoe de zeven nachtdiensten verdeeld worden over de vijf cyclusweken bepaalt de 
kenmerken van dit stelsel. Onderstaande voorbeeld concentreert alle zeven nachtdiensten in 
één reeks.  
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
1 V V V V L L L 
2   N N N N N 
3 N N   V V V 
4 L L L L    
5 D8 D8 D8 D8 D8   

 
Het rooster kenmerkt zich door drie opeenvolgende blokken van 7 diensten gevolgd door 
een blok van 5 dagdiensten. De eerste blok bestaat uit 4 vroege diensten en 3 late, wat in 
het derde blok omgedraaid wordt, zodat alle nachtdiensten zich in het tweede blok 
concentreren.  
 

per dag 4,80   4,80   4,80  1,60 5,94 
per week 8,00 8,00 8,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 8,00 41,60 

totaal 40 40 40 8 8 8 8 8 8 40 208 
 tijdens week zaterdag zondag dagdienst 208 

Week vroege late nacht vroege late nacht vroege late nacht  totaal 
1 32 8 0 0 8 0 0 8 0 0 56 
2 0 0 24 0 0 8 0 0 8 0 40 
3 8 0 16 8 0 0 8 0 0 0 40 
4 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 
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In totaal worden in deze variant41 van het stelsel 26 diensten van 8 uur = 208 uur per cyclus 
gewerkt, wat het afwijkende cijfer van 41,6 uur theoretische arbeidsduur per week verklaart: 
bovenop het basiskenmerk van zuivere vijfploegenstelsels - een arbeidsduur van 33,6 uur 
per week - wordt gemiddeld één arbeidsdag (in dagdienst) per week bijgevoegd, zodat een 
totale theoretische arbeidsduur van 33,6 uur (ploegendienst) + 8 uur (dagdiensten) = 41,6 
uur per week bekomen wordt. 
 

 per cyclus van 5 weken gemiddeld per week 
 aantal diensten duur van dienst totaal in uur aantal diensten duur van dienst totaal in uur 

week vroege 5 8 40 1,00 8 8,00 
week late 5 8 40 1,00 8 8,00 

week nacht 5 8 40 1,00 8 8,00 
weekend vroege 2 8 16 0,40 8 3,20 

weekend late 2 8 16 0,40 8 3,20 
weekend nacht 2 8 16 0,40 8 3,20 

dagdienst 5 8 40 1,00 8 8,00 
totaal aantal diensten 26  208 5,20  41,60 

 gemiddelde duur van een dienst 8,00   8,00 
 
Dit heeft uiteraard tot gevolg dat veel arbeidsduurverkorting dient toegepast. In het voorbeeld 
bedraagt de formele arbeidstijd per jaar na aftrek van 20 dagen vakantie 1593,20 uur per 
jaar, en er worden enerzijds 31,44 dagen betaalde en onbetaalde42 ADV afgetrokken (272 
uur per jaar) en anderzijds 5 dagdiensten van 8 uur per cyclus * 10,4357 cycli per jaar = 
52,18 diensten per jaar toegevoegd. De arbeidsduur wordt dan 1759,14 uur per jaar, wat na 
aftrek van de compensatie voor feestdagen gelijk wordt aan 1679,14 uur per jaar, een cijfer 
dat sterk lijkt op de arbeidsduur in vierploegenstelsels. In totaal worden er bijna 210 diensten 
per jaar feitelijk gewerkt. 
 

bedrijfstijd op jaarbasis 365,25 dagen per jaar 
formele arbeidstijd op jaarbasis 1.753,20 uur per werknemer per jaar 

vrij op te nemen verlofdagen 20,00 dagen per jaar 
vrij op te nemen verlof in uren per jaar 160 uren per jaar 

formele arbeidstijd op jaarbasis na verlof 1.593,20 uur per jaar 
formele arbeidstijd per week 33,07 uur per week 

vrij op te nemen ADV-dagen (betaald en onbetaald) 31,44 dagen per jaar 
vrij op te nemen ADV in uren per jaar 251,49 uur per jaar 

bruto arbeidstijd op jaarbasis 1 1.341,71 werkuur per jaar  
bijkomende diensten (binnen of buiten ploegrooster) 5,0000 diensten per cyclus 

in uren per cyclus 40 uur per cyclus 
aantal cycli per jaar 10,4357 cycli per jaar 

aantal diensten buiten ploeg per jaar 52,18 bijkomende diensten per jaar 
aantal werkuur buiten ploeg per jaar 417,43 werkuur per jaar  

bruto arbeidstijd op jaarbasis 2 1.759,14 werkuur per jaar  
gemiddelde arbeidsduur per week 36,51 uur per week 

compensatie voor wettelijke feestdagen 10,00 dagen per jaar 
totaal bijkomende afwezigheid in uur per jaar 80 uur per jaar 

netto arbeidstijd in uur per jaar 1.679,14 werkuur per jaar  
netto arbeidstijd in arbeidsdagen per jaar 209,89 werkdagen per jaar 

netto arbeidsduur per week (zonder vakantie) 34,85 uur per week 

                                                 
41  Afhankelijk van het aantal bijkomende dagdiensten zal de theoretische gemiddelde arbeidsduur per 

week dus verschillen vertonen: zie paragraaf 14.2.4 vanaf pagina 182 voor de constructie van deze vorm 
van ploegenarbeid. 

42  Per cyclus wordt één dag ADV onbetaald opgenomen, met als resultaat 21 betaalde en 10 onbetaalde 
ADV-dagen. 
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De tijdsorganisatie van deze vorm van vijfploegenstelsel impliceert dat slechts vier ploegen 
in het stelsel draaien, terwijl de vijfde ploeg een hele week dagdiensten werkt. Om die reden 
kan het stelsel ook een verschoven zuiver vierploegenstelsel genoemd worden: tijdens de 
eerste vier weken van de cyclus werkt men 21 diensten (wat overeenkomt met een zuiver 
vierploegenstelsel), vervolgens worden er 5 bijkomende dagdiensten gelopen. Deze 
dagdiensten worden voor de overgrote meerderheid niet in de praktijk opgenomen 
aangezien men op deze dagen ADV en dergelijke neemt. Het resultaat is een zuiver 
vierploegensysteem gedurende vier weken aangevuld met een vijfde zo goed als volledig 
vrije week. 
 
 
11.2 Bezetting en ploeggrootte 
Zoals hoger verduidelijkt analyseren we de ploeggrootte en bezettingsgraad enkel 
theoretisch, en niet vanuit een concrete praktijksituatie. Onderstaande cijfers geven een 
mogelijke ploeggrootte bij een gekozen minimumbezetting (10 personen) weer, wat uiteraard 
in de praktijk bijkomend beïnvloed wordt door ondernemingsspecifieke elementen.  
 
bezettingsgraad (op jaarbasis) 
14,03% % van bedrijfstijd dat één werknemer per jaar aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
70,14% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
42,57% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

 
De werknemers in dit stelsel zijn (net zoals in het zuivere vijfploegenstelsel) 70,14% van hun 
theoretische arbeidstijd in het ploegenstelsel aanwezig, als we veronderstellen dat de 
dagdiensten volledig gescheiden van het ploegenwerk blijven. Dit impliceert dat voor een 
minimumbezetting van 10 werknemers 4,257 werknemers (wiskundig) bijkomend 
noodzakelijk zijn om elke ploegwerknemer zijn vakantie en ADV te laten opnemen: de 
ploeggrootte zou dus (wiskundig) een 43% groter zijn dan de minimumbezetting.  
 
bezettingsgraad (op jaarbasis) 
17,99% % van bedrijfstijd dat één werknemer per jaar aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
89,93% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
11,20% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

 
Uiteraard dient ook rekening gehouden met de vijf dagdiensten buiten het ploegenwerk: we 
gaan ervan uit dat deze tijd opgenomen wordt in functie van het ploegenwerk (eigen niet-
werktijd, opvangen van afwezigheid van andere werknemers), zodat de vereiste ploeggrootte 
aanzienlijk daalt. 
 
Bezettingsgraad (in onderzochte periode) 
15,29% % van bedrijfstijd dat één werknemer in onderzochte periode aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
74,47% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
30,78% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 
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Het opvangen van afwezigheidpieken tijdens de zomer tenslotte geeft een idee van de 
mogelijke reële ploeggrootte: de 3,078 werknemers die bijkomend wenselijk zijn ronden we 
af tot 3 werknemers per ploeg, zodat een ploeg in het onderzochte stelsel 13 werknemers 
vraagt om een minimumbezetting van 10 werknemers ten allen tijde te garanderen. Het 
totale stelsel bestaat net zoals het vorige stelsel uit 5 ploegen * 13 ploegwerknemers = 65 
werknemers.  
 
De ploeggrootte wordt dus gelijk aan het andere ploegenstelsel met dagdiensten (zie het 
vorige hoofdstuk).  
Ook is het mogelijk de ploeggrootte in deze variant – ondanks de aanwezigheid van ADV - 
aanzienlijk te laten dalen als alle niet-werktijd op dagdiensten opgenomen wordt, namelijk tot 
11 werknemers in de ploeg. Elke werknemers presteert per jaar ongeveer 417 uur 
dagdiensten en heeft een 491 uur niet-werktijd (inclusief ADV), zodat slechts een 74 uur niet-
werktijd “in de ploeg” dienen opgenomen.  
 

aantal uur dagdiensten per cyclus per werknemer 40,00   
aantal cycli per jaar 10,435714   

aantal uur dagdiensten per werknemer per jaar 417,43 84,93%
aantal uur voorziene niet-werktijd per werknemer per jaar 491,49   
(minimaal) aantal uur niet-werktijd op te nemen "in ploeg" 74,06 15,07%

 
Voor de verschillende strategieën die werknemers kunnen volgen bij het opnemen van hun 
niet-werktijd optimaliseren we respectievelijk de financiële, medische en sociale doelstelling. 
We vertalen onderstaand de ADV- en andere niet-werkdagen op jaarbasis (na aftrek van drie 
weken zomervakantie) naar een verdeling per cyclus van 5 weken. In totaal gaat het om iets 
meer dan 37 uur per cyclus (of een 7,5 uur gemiddeld per week), wat ongeveer gelijk is met 
de klassieke vierploegenstelsels. 
 

dagen / jaar uur / jaar diensten / cyclus uur / cyclus uur / week 
ADV - betaald 21 168 2,135 17,081 3,416 

compensatie voor feestdagen 10 80 1,017 8,134 1,627 
ADV - onbetaald 10,44 83,49 1,061 8,488 1,698 

vakantie overblijvend na 3 weken zomervakantie 4,40 35,20 0,447 3,579 0,716 
totaal 45,84 366,69 4,660 37,281 7,456 

 
Onderstaand analyseren we de basisversie en twee varianten van het vijfploegenstelsel 
waarin de niet-werkdag anders ingevuld wordt: 
• In de basisversie (A) wordt geen enkele vorm van niet-werkdag toegepast, wat het 

rooster in zijn ruwe vorm oplevert. 
• Een eerste variant (WE) minimaliseert het weekendwerk met een volledige nachtdienst 

op zaterdag- en zondagavond, de late dienst op zaterdag en zondag, en de vroege 
dienst op zaterdag: in totaal wordt 40 uur niet-werktijd per cyclus opgenomen, wat de 
gemiddelde duur van de niet-werktijd (37,281 uur per cyclus) het best benadert. Er wordt 
in deze analyse dus 41,6 gemiddelde arbeidsduur per week – (40 uur niet-werktijd / 5 
weken) = 33,6 uur per week gewerkt.  
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• Een tweede variant (N) minimaliseert het nachtwerk, opnieuw door een volledige 
nachtdienst op zaterdag- en zondagavond te laten wegvallen, en vervolgens op de 
vrijdag-, woensdag-, en donderdagnacht. Opnieuw wordt er 33,6 uur per week gewerkt.  

• Een laatste variant (L) laat alle vijf dagdiensten van 8 uur wegvallen, zodat het loon 
minimaal beïnvloed wordt. Ook hier wordt er 33,6 uur per week gewerkt. 

 
 week dag dienst werktijd voorzien werktijd feitelijk type vrije dag 

versie b 2 zaterdag nacht 8 uur 0 uur betaalde ADV 
WE 2 zondag nacht 8 uur 0 uur betaalde ADV 

 1 zaterdag late 8 uur 0 uur onbetaalde ADV 
 1 zondag late 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
 3 zaterdag vroege 8 uur 0 uur verlofdag 

versie c 2 zaterdag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
N 2 zondag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
 2 vrijdag nacht 8 uur 0 uur onbetaalde ADV 
 2 woensdag nacht 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
 2 donderdag nacht 8 uur 0 uur verlofdag 

versie d 5 maandag dagdienst 8 uur 0 uur ADV betaald 
L 5 dinsdag dagdienst 8 uur 0 uur ADV betaald 
 5 woensdag dagdienst 8 uur 0 uur onbetaalde dag 
 5 donderdag dagdienst 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
 5 vrijdag dagdienst 8 uur 0 uur verlofdag 

 
De eerste variant is van toepassing op 3 van de 13 ploegwerknemers (23,1%). Aangezien er 
geen minimumbezetting vereist is voor de dagdiensten kan de laatste versie door alle 
werknemers opgenomen worden. 
 
 
11.3 De bedrijfseconomische aspecten 
Zoals hoger reeds verduidelijkt analyseren we het onderzochte ploegenstelsel aan de hand 
van drie sterk verschillende loonstelsels. Ook is duidelijk dat de praktijkrelevantie van 
onderstaande bespreking voorzichtig dient ingeschat. 
 
11.3.1 Eerste benadering: een identieke totale loonkost  
De analyse gaat uit van een totaalbedrag van 2.500.000 € voor het gehele ploegenstelsel, 
dus voor alle 65 ploegwerknemers. Het eerste loonstelsel kent een groot verschil tussen de 
best betaalde diensten en de niet-werktijd, aangezien het basisuurloon het laagst is: het 
vertrekt van een basisuurloon van 15,12 €. Voor alle loonstelsels geldt dat de dagdiensten 
aan 100% betaald worden. 
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 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 

basisuurloon 100% 15,12 16,77 17,18 
week vroege 15,12 18,11 20,62 

week late 16,33 18,78 20,62 
week nacht 18,90 20,96 20,62 

zaterdag vroege 24,19 21,80 20,62 
zaterdag late 28,72 24,31 20,62 

zaterdag nacht 36,28 27,66 20,62 
zondag vroege 31,75 21,80 20,62 

zondag late 32,50 24,31 20,62 
zondag nacht 37,80 27,66 20,62 

dagdienst 15,12 16,77 17,18 
ADV - betaald 16,78 19,28 20,62 

compensatie voor feestdagen 16,78 19,28 20,62 

 
In het eerste ploegenstelsel bedraagt de gemiddelde ploegenpremie een kleine 32%, wat in 
het tweede stelsel tot een 19% teruggebracht wordt.  
Hoewel het derde loonstelsel een geglobaliseerde ploegenpremie van 20 % kent, wordt toch 
een feitelijk lagere ploegenpremie berekend (16,2%) aangezien de dagdiensten steeds aan 
100% (dus zoals dagwerknemers) gerekend worden. 
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie A (150%) (65%) (0%) 

basisuurloon 100% 15,12 16,77 17,18 
gemiddelde ploegenpremie % 31,92% 19,42% 16,15% 

gemiddeld uurloon 19,94 20,02 19,96 
gemiddeld loon per cyclus 3.607,96 3.679,79 3.701,17 

geschat gemiddeld jaarinkomen 38.461,54 38.461,54 38.461,54 
geschat gemiddeld jaarinkomen % 100,00% 100,00% 100,00% 

totale loonkost ploegenstelsel 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
totale loonkost % 100,00% 100,00% 100,00% 

loon minimumbezetting 1.849.075,90 1.823.089,84 1.807.380,09 
loon minimumbezetting % 73,96% 72,92% 72,30% 

“loon” niet-werktijd 270.516,00 310.800,03 332.363,30 
“loon” niet-werktijd % 10,82% 12,43% 13,29% 

loon uren in overtal 380.408,10 366.110,14 360.256,61 
loon uren in overtal % 15,22% 14,64% 14,41% 

 
Een 72 á 74% van de loonmassa is noodzakelijk voor de minimumbezetting, waarbij we 
ervan uitgaan dat de minimumbezetting niet van toepassing is op de dagdiensten. Het loon 
voor de minimumbezetting neemt dan in verhouding met vierploegenstelsels een kleiner deel 
van de totale loonkost voor zich, ondanks de kleinere spanning tussen ploeggrootte en 
minimumbezetting. Door de arbeidsduurverkorting is ook de niet-werktijd van groot belang.  
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 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie WE    

jaarinkomen 33.978,78 36.574,25 38.243,40 
jaarinkomen % 88,34% 95,09% 99,43% 

versie N    
jaarinkomen 35.949,68 37.112,27 38.243,40 

jaarinkomen % 93,47% 96,49% 99,43% 
versie L  

jaarinkomen 40.095,78 39.542,68 39.377,70 
jaarinkomen % 104,25% 102,81% 102,38% 

maximum verschil  
jaarinkomen 6.117,01 2.968,43 1.134,30 

jaarinkomen % 15,90% 7,72% 2,95% 

 
De afwijkingen tussen de verschillende loonstelsels zijn immers door de grote hoeveelheid 
arbeidsduurverkorting gelijkaardig aan de verschillen in vierploegenstelsels: het gaat in 
vierploegenstelsels om ongeveer 4 dagen per cyclus van 4 weken (dus 1 dag per week), in 
dit vijfploegenstelsel gaat om 5 dagen per 5 weken (dus eveneens ongeveer 1 dag per 
week). In het eerste loonstelsel wordt door het opnemen van alle niet-werktijd op de minst 
dan wel best betaalde uren een spanning van een kleine 16% gevonden. In het derde 
loonstelsel wordt opnieuw een klein onderscheid geconstateerd: de oorzaak is het feit dat 
alle dagdiensten aan 100% betaald worden. 
 
11.3.2 Tweede benadering: hetzelfde gemiddeld uurloon 
Een gelijkaardige analyse als hoger wordt toegepast vertrekkend van een feitelijk gemiddeld 
uurloon voor de (gewerkte) arbeidsuren: voor elk stelsel gaat het gemiddeld om 20 € per 
arbeidsuur.  
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
basisuurloon 100% 15,03 16,75 17,22 

week vroege 15,93 18,09 20,66 
week late 16,23 18,76 20,66 

week nacht 18,79 20,93 20,66 
zaterdag vroege 24,05 21,77 20,66 

zaterdag late 28,55 24,28 20,66 
zaterdag nacht 36,07 27,63 20,66 
zondag vroege 31,56 21,77 20,66 

zondag late 32,31 24,28 20,66 
zondag nacht 37,57 27,63 20,66 

dagdienst 15,03 16,75 17,22 
ADV - betaald 16,98 19,26 20,66 

compensatie voor feestdagen 16,98 19,26 20,66 

 
In verhouding blijft de loonmassa voor de gewerkte uren gelijk, aangezien het gemiddeld 
uurloon gelijk blijft. Voor de niet-werktijd (betaalde ADV, compensatie feestdagen) bekomt 
het eerste loonstelsel echter lagere waarden, gezien het lagere basisuurloon.  
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 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 

versie A (150%) (65%) (0%) 
basisuurloon 100% 15,03 16,75 17,22 

gemiddelde ploegenpremie % 33,08% 19,42% 16,15% 
gemiddeld uurloon 20,00 20,00 20,00 

gemiddeld loon per cyclus 3.621,65 3.675,76 3.709,10 
geschat gemiddeld jaarinkomen 37.794,56 38.359,15 38.707,10 

geschat gemiddeld jaarinkomen % 100,00% 101,49% 102,41% 
totale loonkost ploegenstelsel 2.456.646,18 2.493.344,97 2.515.961,21 

totale loonkost % 100,00% 100,00% 100,00% 
loon minimumbezetting 2.170.628,57 2.170.628,57 2.170.628,57 

Loon minimumbezetting % 88,36% 87,06% 86,27% 
“loon” niet-werktijd 273.760,46 310.459,26 333.075,50 

“loon” niet-werktijd % 11,14% 12,45% 13,24% 
loon uren in overtal 12.257,14 12.257,14 12.257,14 

loon uren in overtal % 0,50% 0,49% 0,49% 

 
De impact op het loon van de medische en andere varianten in het opnemen van niet-
werktijd is gelijkaardig als hoger, al gaat het in absolute zin uiteraard om andere cijfers. We 
verwijzen dan ook naar de voorgaande tabel. 
 
 
11.4 De medische aspecten 
Onderstaande overzichtstabel geeft de medische aspecten van het rooster weer, opnieuw in 
vier versies. Uiteraard scoren de varianten waarin het weekend- en nachtwerk 
geminimaliseerd worden hoger, terwijl de dagversie in grote lijnen de basisversie volgt.  
 

 A WE N L  
eindcijfer MEDISCH 7 8 9 7 MED 100,0% 

Regelmaat 9 8 8 7 MED1 9,09% 
Periodiciteit 8 9 9 8 MED2 36,36% 
Nachtarbeid 6 7 8 6 MED3 36,36% 

Belasting 8 10 9 8 MED4 18,18% 

 
In het luik regelmaat scoort de dagversie lager dan de basisversie. De verklaring ligt voor de 
hand: aangezien alle dagdiensten elkaar opvolgen ontstaat een lange periode van 
afwezigheid (in het rooster: vanaf vrijdag in de vierde week en de gehele vijfde week), zodat 
de werknemers in de L-variant op minder dan vier weken hun gehele arbeidsperiode 
realiseren. Dit impliceert dat de regelmatige basisversie van het rooster – de concentratie 
van drie blokken van zeven diensten en één blok van vijf diensten – hoger scoort dan de 
andere versies, en in het bijzonder de versie waarin de hele reeks van dagdiensten wegvalt 
(L). Een lagere medische deelevaluatie kan dus bekomen worden, ook wanneer er minder 
moet gewerkt worden: de medische evaluatie gaat immers niet uit van de stelling “hoe 
minder werken, hoe beter. 
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Regelmaat A WE N L   

wisselingen in werk- en rustperiodes     MED11 3,03% 
wisselende arbeidstijd per week  ++ +  MED12 3,03% 

gelijkaardige begin- en eindtijden     MED13 3,03% 
synthesecijfer 9 8 8 7 MED1 9,09% 
Periodiciteit A WE N L   

rustperiode na nachtarbeid     MED21 12,12% 
achterwaartse rotaties     MED22 12, 12%

rotatiesnelheid  ++ ++  MED23 12, 12%
synthesecijfer 8 9 9 8 MED2 36,36% 

Nachtrust A WE N L   
uren nachtrust  + ++  MED31 12, 12%

afwijkende slaapperiodes   +  MED32 12, 12%
aantal goede nachten slaap     MED33 12, 12%

synthesecijfer 6 7 8 7 MED3 36,36% 
Belasting A WE N L   

lange diensten tijdens nacht c     MED41c 6,06% 
korte intervallen     MED42 6,06% 

opeenvolgende diensten  ++ +  MED43 6,06% 
synthesecijfer 8 10 9 8 MED4 18,18% 

 
De rotatiesnelheid is in de basisversie een zwak punt, wat enkel in de dagvariant (L) niet 
weggewerkt wordt. De oorzaak zijn de drie opeenvolgende blokken van zeven diensten: na 
een reeks van zeven nachtdiensten is het immers niet eenvoudig om het lichaam terug aan 
te passen aan het gewone dagritme.  
 

Basisversie zonder ADV en dergelijke (41,6 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: Zwakke punten 30,30% 5    

rotatiesnelheid 12,12%   MED23 PERIODE 1 reeks van 7 nachtdiensten 
opeenvolgende diensten 6,06%   MED43 BELAST 3 reeksen van 7 opeenvolgende diensten 

uren nachtrust 12,12%   MED31 NACHT 6 lange en 2 korte slaapperiodes overdag 

 
Hetzelfde geldt voor de nachtrust: het verminderen van het aantal nachtdiensten impliceert 
dat minder afwijkende slaapperiodes dienen gezocht, en dus hogere waarden bekomen 
worden. Qua belasting komen de drie lange reeksen opnieuw in beeld, en blijkt dat het 
verminderen van het weekendwerk (WE) en nachtwerk (N) het probleem wegneemt. 
 
Uit onderstaande tabel blijkt duidelijk dat de WE- en N-variant elkaar qua impact ongeveer in 
evenwicht houden. De basisversie kent drie zwakke punten die 30% van de totale medische 
analyse vertegenwoordigen (de sterke punten vertegenwoordigen 55%). De WE-variant en 
N-variant werken het merendeel van de negatieve punten weg terwijl de sterke punten 
respectievelijk 58% en 76% van het gehele medische spectrum uitmaken.  
 
De dagversie (L) daarentegen behoudt alle zwakke punten van de basisversie en voegt een 
variabele toe, de reeds wisselende arbeidstijd per week (concentratie van alle diensten op 
3,5 weken). De sterke punten maken een 40% van het totale spectrum uit.  
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Alle vrije dagen op dagdiensten (33,6 uur/week), van toepassing op alle ploegwerknemers 

L: zwakke punten 33,33% 3    
wisselende arbeidstijd per week 3,03%   MED12 REGELM 21 diensten werken op 3,5 weken 

rotatiesnelheid 12,12%   MED23 PERIODE 1 reeks van 7 nachtdiensten 
opeenvolgende diensten 6,06%   MED43 BELAST 3 reeksen van 7 opeenvolgende diensten 

uren nachtrust 12,12%   MED31 NACHT 6 lange en 2 korte slaapperiodes overdag  

 
 A WE N D 

goed tot zeer goed 42,42% 57,58% 75,76% 39,39% 
aanvaardbaar tot goed 27,27% 42,42% 21,21% 27,27% 

voor verbetering vatbaar 30,30% 0,00% 3,03% 30,30% 
problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 

zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Samenvattend mag gesteld worden dat een vijfploegenstelsel met veel dagdiensten en 
arbeidsduurverkorting medisch gezien vele sterke punten heeft. In haar basisversie worden 
een aantal zwakke punten gevonden die wegvallen door het weekendwerk en nachtwerk te 
verminderen. Als alle niet-werkdagen tijdens dagdiensten geconcentreerd worden blijven de 
minder sterke punten echter behouden.  
 
 
11.5 De sociale aspecten 
De sociale impact van het rooster verschilt aanzienlijk voor de verschillende varianten, zoals 
onderstaande tabel verduidelijkt: de basisversie (A), de dagversie (L), en het minimaal aantal 
nachten (N) scoren lager dan het minimaliseren van het weekendwerk (WE).  
 

A WE N D   
eindcijfer SOCIAAL 7 8 7 7 SOC 100,00% 

vakantie en vrije dagen 7 7 7 7 SOC1 25,00% 
vrije tijd tijdens de week 7 7 7 7 SOC2 25,00% 
vrije tijd in het weekend 6 9 8 6 SOC3 50,00% 

 
Een gedetailleerde analyse leert dat het rooster een eerder beperkt aantal niet-werkdagen 
per jaar heeft, uiteraard niet in vergelijking met werknemers in een normaal rooster “van 9 tot 
5” maar wel in vergelijking met roosters zoals een klassiek vierploegenstelsel.  
 
 

Vakantie en niet-werkdagen A WE N D   
niet-werkdagen per jaar     SOC11 18,75% 

effectief vrij op te nemen niet-werkdagen     SOC12 6,25% 
synthesecijfer 7 7 7 7 SOC1 25,00% 

Vrije tijd tijdens de week A WE N D   
vrije tijd tijdens week in de loop van de dag     SOC21 4,17% 

vrije tijd tijdens weekavonden     SOC22 12,50% 
aantal volledig vrije avonden tijdens week   +  SOC23 8,33% 

synthesecijfer 7 7 7 7 SOC2 25,00% 
Vrije tijd in het weekend A WE N D   

vrije tijd tijdens weekend in ruime zin  + +  SOC31a 12,50% 
vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin  + +  SOC31b 12,50% 

aantal volledig vrije kernweekends  ++ +  SOC32 12,50% 
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt  +   SOC33 12,50% 

synthesecijfer 6 9 8 6 SOC3 50,00% 
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De vrije tijd tijdens de week is voor geen enkele variant een probleem: enkel het aantal 
volledig vrije avonden is eerder beperkt, aangezien zowel de nachtdiensten als late diensten 
een impact hebben op een gedeelte van de avond. Het aantal vrije weekends in de 
basisversie (A) is slechts 40%, aangezien gedurende drie van de vijf weekends dient 
gewerkt.  
Opnieuw scoren de varianten die het weekendwerk en nachtwerk verminderen beter: het 
maximaliseren van het loon impliceert dus dat niet alleen medische maar ook sociale 
gevolgen dienen ingecalculeerd. 
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (41,6 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: Zwakke punten 39,58% 5    

aantal volledig vrije kernweekends 12,50%   SOC32 WE 2 weekends op 5 vrij 

aantal volledig vrije avonden tijdens week 8,33%   SOC23 WEEK 
late en nachtdiensten nemen 

gedeelte van avond 
niet-werkdagen per jaar 18,75%   SOC11 VAKANTIE 155 niet-werkdagen per jaar  

 
Samenvattend mag gesteld worden dat dit stelsel globaal meer dan goed scoort, al worden 
op sociaal vlak enkele zwakke punten genoteerd:  
• Het aantal volledig vrije weekends is net als in klassieke vierploegenstelsels eerder laag, 

wat alleen kan weggewerkt worden door een aantal dagen ADV op deze diensten te 
plaatsen.  

• Ook het aantal volledig vrije weekavonden is eerder beperkt. 
• Een tweede element is het aantal effectief vrij op te nemen niet-werkdagen per jaar: de 

minimumbezetting beperkt het aantal vrijheidsgraden bij het opnemen van niet-
werkdagen. 

 
 A WE N D 

goed tot zeer goed 10,42% 60,42% 35,42% 10,42% 
aanvaardbaar tot goed 50,00% 12,50% 45,83% 50,00% 

voor verbetering vatbaar 39,58% 27,08% 18,75% 39,58% 
problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

De meest optimale variant is het minimale weekendwerk (WE): alle zwakke punten vallen 
weg behalve het beperkte aantal effectief vrij op te nemen niet-werkdagen. De N-variant 
scoort iets lager aangezien de vrije tijd tijdens het weekend minder groot is.  
 
 
11.6 De combinatie arbeid en gezin 
De combinatie met het leven naast het werk is voor de meeste ploegenstelsels niet zo 
eenvoudig. Bij het eerste scenario (kleine kinderen) blijkt dat er gemiddeld per week 12,95 
uur een conflict is tussen werken en kinderen opvoeden, wat eerder hoog is: werknemers 
werken en slapen regelmatig op tijdstippen die van belang zijn voor de opvoeding van 
kinderen.  
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 maximum resultaat in uur/week evaluatie 

herwogen conflict met WERKtijd  12,95   4,60 AG11 
herwogen conflict met SLAAPtijd 56 4,63 8,26% 7,11 AG12 

 
Gedurende gemiddeld een kleine 5 uur per week wordt tevens een overlapping tussen het 
opvoeden van kinderen en de slaaptijd gevonden. 
 
 
11.7 Overzicht van sterke en zwakke punten van het stelsel  
11.7.1 Zwakke punten  
Onderstaande figuur geeft een overzicht van medische en sociale variabelen waarop 
minstens één van de drie onderzochte varianten een score lager dan 6 behaalt: in totaal gaat 
het om vijf variabelen, namelijk vier medische en drie sociale.  
 
 A WE N L     

MED REGELM wisselende arbeidstijd per week   ++ +   MED12 3,03% 
MED PERIODE rotatiesnelheid   ++ ++   MED23 12,12%

MED NACHT uren nachtrust   + ++   MED31 12,12%
MED BELAST opeenvolgende diensten   ++ +   MED43 6,06% 
SOC VERLOF niet-werkdagen per jaar         SOC11 18,75%
SOC WEEK vrije avonden tijdens week     +   SOC23 8,33% 

SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends   ++ +   SOC32 12,50%
 
De varianten waarin het weekend- en nachtwerk verminderd worden (WE en N) scoren 
aanzienlijk beter. Geconcludeerd wordt dat het vijfploegenstelsel met vijf dagdiensten en veel 
arbeidsduurverkorting op medisch en sociaal vlak vooral sterke punten heeft. 
• Medisch wordt zoals steeds de relatief beperkte nachtrust onthouden, plus de twee lange 

reeksen van 7 opeenvolgende diensten. Aangezien die slechts om de 5 weken dienen 
gepresteerd wordt de evaluatie hoger ingeschat dan in een vierploegenstelsel. 

• Sociaal valt het aantal volledig vrije weekends voor ploegenarbeid op (3 op de 5 
weekends werken). Een minder sterk punt vormen het beperkt aantal vrij op te nemen 
niet-werkdagen evenals een eerder klein aantal volledig vrije weekavonden. 

 
11.7.2 Sterke punten  
Op gelijkaardige wijze als hoger worden de sterke punten van het stelsel in kaart gebracht: 
alle variabelen waarop minstens één van de varianten een waarde hoger dan 8 scoort 
komen aan bod. In totaal gaat het om tien medische en zes sociale variabelen. 
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A WE N L  

MED REGELM wisselingen in werk- en rustperiodes         MED11 3,03%
MED REGELM wisselende arbeidstijd per week   ++ +   MED12 3,03%

MED PERIODE rustperiode na nachtdiensten        MED21 12,12%
MED PERIODE achterwaartse rotaties         MED22 12,12%

MED PERIODE rotatiesnelheid   ++ ++   MED23 12,12%
MED NACHT uren nachtrust   + ++   MED31 12,12%

MED NACHT afwijkende slaapperiodes    +   MED32 12,12%
MED BELAST lange diensten tijdens nacht c         MED41c 6,06%

MED BELAST korte intervallen         MED42 6,06%
MED BELAST opeenvolgende diensten   ++ +   MED43 6,06%

SOC VERLOF effectief vrij op te nemen niet-werkdagen         SOC12 6,25%
SOC WEEK vrije tijd tijdens dag in loop van week         SOC21 4,17%

SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in ruime zin   + +   SOC31a 12,50%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in minder ruime 

zin
  + +   SOC31b 12,50%

SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends   ++ +   SOC32 12,50%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt 

wordt
  +     SOC33 12,50%

 
De weekend- en nachtvariant (WE en N) scoren op alle variabelen (zeer) goed; enkel de 
variant met het maximale loon (L) kan de vrije tijd tijdens het weekend om evidente redenen 
niet verbeteren.  
 
11.7.3 Vergelijking van het economische, medische en sociale domein 
Het overzicht van de onderzochte domeinen verduidelijkt dat het vijfploegenstelsel met twee 
terugkomdagen nog steeds een sterk sociaal en medisch rooster is, al scoort het om 
evidente redenen wat minder hoog dan het vijfploegenstelsel in haar “zuivere” vorm.  
 

 WE N L 
economisch: meer / minder dan gemiddeld inkomen (100%) 

eerste loonstelsel 88,61% 93,68% 104,36% 
tweede loonstelsel 95,09% 96,49% 102,81% 

derde loonstelsel 99,43% 99,43% 102,38% 
medisch: evaluatie variabelen  

goed tot zeer goed 57,58% 75,76% 39,39% 
aanvaardbaar tot goed 42,42% 21,21% 27,27% 

Voor verbetering vatbaar 0,00% 3,03% 30,30% 
probleemaspect 0,00% 0,00% 3,03% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 
sociaal: evaluatie variabelen  

goed tot zeer goed 60,42% 35,42% 10,42% 
aanvaardbaar tot goed 12,50% 45,83% 50,00% 

Voor verbetering vatbaar 27,08% 18,75% 39,58% 
probleemaspect 0,00% 0,00% 0,00% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Geconcludeerd wordt dat vijfploegenstelsel met veel dagdiensten en veel 
arbeidsduurverkorting op medisch en sociaal vlak vooral sterke punten heeft: 
• De tijdsorganisatie van het stelsel komt in wezen neer op een zuiver vierploegenstelsel 

(21 diensten op vier weken) aangevuld met een (in de praktijk) bijna volledig vrije vijfde 
week.  
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• Medisch zijn vooral de drie reeksen van 7 diensten met een lange rotatie van belang, wat 

theoretisch kan weggewerkt worden maar door de financieel negatieve stimulansen niet 
zo evident is.  

• Sociaal valt op dat het aantal volledig vrije weekends beperkt is, terwijl het aantal 
vrijheidsgraden in het opnemen van niet-werkdagen niet zo hoog is. 

 
Onderstaand gaan we twee alternatieven van het rooster na, waarbij we de uitgangspunten 
van het stelsel behouden maar anders uitwerken: het belangrijkste medische probleem, 
namelijk de 7 opeenvolgende nachtdiensten, wordt opgesplitst en verdeeld over de andere 
reeksen. De bedrijfseconomische aspecten en de tijdsorganisatie blijven behouden, zodat 
we enkel het medische en sociale luik vergelijken. 
 
 
11.8 Alternatief 1: nachtarbeid in het begin van elke werkperiode 
Een eerste variant verdeelt het nachtwerk over de drie lange reeksen en wordt telkens in het 
begin van de reeks opgenomen. Het resultaat is dus: twee of drie nachtdiensten gevolgd 
door twee of drie vroege diensten en twee of drie late diensten. Onderstaande rooster geeft 
dit alternatief weer: de dagdiensten worden om technische redenen43 in het begin 
geconcentreerd, wat geen impact heeft op de evaluatie van het rooster. 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
1 D8 D8 D8 D8 D8   
2  N N V V L L 
3 L   N N V V 
4 V L L   N N 
5 N V V L L   

 
De organisatorische en bedrijfseconomische aspecten zijn uiteraard gelijk aan het reeds 
besproken stelsel: we verwijzen dan ook naar hoger. Aangezien het aantal ADV-dagen gelijk 
blijft dient in dit alternatief stelsel eveneens rekening gehouden met de manier waarop de 
niet-werkdagen opgenomen worden. Onderstaande tabel verduidelijkt de gemaakte keuzes, 
uitgaande van dezelfde benadering als hoger. 

                                                 
43  Het is noodzakelijk dat één van de reeksen steeds op een maandag begint om dubbeltellingen te 

vermijden. Aangezien de dagdiensten door drie vrije dagen gevolgd worden begint geen enkele van de 
drie reeksen van zeven diensten op een maandag, zodat enkel de reeks dagdiensten overblijft. 
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 Week dag dienst werktijd voorzien werktijd feitelijk type vrije dag 

versie b 4 zaterdag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
WK 4 zondag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 

 2 zaterdag late 8 uur 0 uur onbetaalde dag 
 2 zondag late 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
 3 zaterdag vroege 8 uur 0 uur vakantiedag 

versie c 4 zaterdag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
N 4 zondag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
 3 vrijdag nacht 8 uur 0 uur onbetaalde dag 
 2 woensdag nacht 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
 2 dinsdag nacht 8 uur 0 uur vakantiedag 

versie d 1 maandag dagdienst 8 uur 0 uur ADV betaald 
D 1 dinsdag dagdienst 8 uur 0 uur ADV betaald 
 1 woensdag dagdienst 8 uur 0 uur onbetaalde dag 
 1 donderdag dagdienst 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
 1 vrijdag dagdienst 8 uur 0 uur vakantiedag 

 
Op medisch vlak scoort het alternatieve rooster lager dan het oorspronkelijke rooster, 
voornamelijk omdat de impact op de periodiciteit en de nachtrust groter is. De rotatiesnelheid 
blijft zoals in de oorspronkelijke variant minder overtuigend aangezien het nog steeds om 
drie reeksen van zeven opeenvolgende diensten gaat.  
 

 A WE N D   
eindcijfer MEDISCH 6 8 9 7 MED 100,0% 

Regelmaat 9 8 8 7 MED1 12,50% 
Periodiciteit 5 8 9 5 MED2 37,50% 

Nachtrust 6 7 8 6 MED3 37,50% 
Belasting 8 10 10 10 MED4 12,50% 

 
Het grootste probleem is het interval na enkele nachtdiensten44: in de variant worden slechts 
twee (of drie) nachtdiensten na elkaar gewerkt en onmiddellijk gevolgd (in de basisversie A) 
door in totaal vijf (of vier) vroege en late diensten: het interval tussen nachtdiensten en 
navolgende vroege diensten bedraagt telkens slechts 24 uur. De rustperiode tussen de 
nachtdiensten en de volgende diensten is zeer kort en werkt de gecumuleerde vermoeidheid 
in de hand. Bovendien worden de twee nachtdiensten voorafgegaan en gevolgd door een 
korte aanpassingsslaap tijdens de dag (telkens 4 uur slapen voor en na de laatste 
nachtdienst) Het evaluatiecriterium voor variabele MED21 (rustperiode na nachtarbeid) stelt 
dat na meerdere nachtdiensten een minimaal interval van 56 uur dient voorzien, zodat het 
lichaam zich terug aan het dagritme kan aanpassen45: de bestudeerde variant beantwoordt 
duidelijk niet aan deze voorwaarde.  

                                                 
44  De wisselende arbeidstijd per week verschilt licht van het oorspronkelijke model, wat veroorzaakt wordt 

door de periode van drie vrije dagen: in de oorspronkelijke variant situeerde deze drie vrije dagen zich 
tussen de laatste reeks van 7 diensten en de 5 dagdiensten, in deze versie bevinden ze zich na de reeks 
van vijf dagdiensten. De impact op medisch en sociaal vlak is verwaarloosbaar. 

45  Zie paragraaf 15.2.1 vanaf pagina 220 voor een verduidelijking. 
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Regelmaat A WE N L  

wisselingen in werk- en rustperiodes     MED11 3,03%
wisselende arbeidstijd per week  ++ ++  MED12 3,03%

gelijkaardige begin- en eindtijden     MED13 3,03%
synthesecijfer 9 8 8 7 MED1 9,09%
Periodiciteit A WE N L  

rustperiode na nachtarbeid  ++ ++++  MED21 12,12%
achterwaartse rotaties     MED22 12,12%

rotatiesnelheid  + +  MED23 12,12%
synthesecijfer 5 8 9 5 MED2 36,36%

Nachtrust A WE N L  
uren nachtrust   +  MED31 12,12%

afwijkende slaapperiodes   +  MED32 12,12%
aantal goede nachten slaap     MED33 12,12%

synthesecijfer 6 7 8 6 MED3 36,36%
Belasting A WE N L  

lange diensten tijdens nacht c     MED41c 6,06%
korte intervallen     MED42 6,06%

opeenvolgende diensten     MED43 6,06%
synthesecijfer 8 10 10 10 MED4 18,18%

 
Enkel de varianten met een beperkt aantal nachtdiensten vermijden het probleem, wat haaks 
staat op de financiële stimulansen in de meeste loonstelsels. Opvallend is dat de N-variant 
over de gehele lijn goed scoort, en eigenlijk alle zwakke punten wegwerkt, maar deze variant 
is van toepassing op slechts een beperkt aantal werknemers in een ploeg. 
 
Op sociaal vlak wijkt dit eerste alternatieve rooster niet af van het oorspronkelijke model, wat 
eveneens geldt voor de combinatie arbeid en gezin: de tijdsindeling over de gehele periode 
is ongeveer gelijklopend, dus is het evident dat gelijkaardige resultaten bekomen worden.  
 
 A WE N L     

MED REGELM wisselende arbeidstijd per week   ++ ++   MED12 3,03% 
MED PERIODE rustperiode na nachtdiensten   ++ +++   MED21 12,12%

MED NACHT afwijkende slaapperiodes     +   MED32 12,12%
MED BELAST opeenvolgende diensten         MED43 6,06% 
SOC VERLOF niet-werkdagen per jaar         SOC11 18,75%
SOC WEEK vrije avonden tijdens week     +   SOC23 8,33% 

SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends   ++ +   SOC32 12,50%
 
In de synthesetabel van de minder sterke punten komen de medische aspecten duidelijk tot 
uiting: het gaat om 4 medische en drie sociale variabelen. De te korte intervalperiode na 
nachtdiensten laat zich sterk voelen in zowel de basisversie (A) als de dagversie (D). Het 
overzicht van de sterke punten gelijkt sterk op het oorspronkelijke model: we verwijzen dan 
ook naar hoger. 
 
Geconcludeerd moet worden dat dit eerste alternatieve stelsel inderdaad het medisch 
zwakke punt van de lange reeks nachten in het oorspronkelijke model wegwerkt, maar ten 
opzichte daarvan een nieuw zwak punt introduceert dat minstens even sterk doorweegt: de 
systematisch te korte rustperiodes na nachtwerk. Het andere minder sterke punt van de 
basisversie (afwijkende slaapperiodes) wordt trouwens niet weggewerkt. Met andere 
woorden, deze variant is geen goed alternatief voor het oorspronkelijke rooster. 
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11.9 Alternatief 2: nachtarbeid op het einde van elke werkperiode 
De tweede variant verdeelt het nachtwerk eveneens over de drie reeksen van 7 diensten, 
maar het wordt telkens op het einde van de reeks opgenomen: twee of drie nachtdiensten 
worden dus voorafgegaan door twee of drie vroege diensten en twee of drie late diensten, 
terwijl het gevolgd wordt door twee of drie vrije dagen. Het eerste alternatief concentreerde 
de nachtdiensten telkens in het begin van de werkperiode. De terugkomdagen worden 
opnieuw in de eerste week opgenomen, wat zoals hoger geen impact op de evaluatie van 
het rooster heeft. 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
1 D8 D8 D8 D8 D8   
2  V V L L N N 
3 N   V V L L 
4 L N N   V V 
5 V L L N N   

 
Uiteraard wordt de arbeidsduurverkorting op dezelfde wijze als hoger ingevuld, zoals 
onderstaande tabel weergeeft. Ook de organisatorische en bedrijfseconomische kenmerken 
verschillen niet van de oorspronkelijke versie. 
 

 week dag dienst werktijd voorzien werktijd feitelijk type vrije dag 
versie b 2 zaterdag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 

WE 2 zondag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
 3 zaterdag late 8 uur 0 uur onbetaalde dag 
 3 zondag late 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
 4 zaterdag vroege 8 uur 0 uur vakantiedag 

versie c 2 zaterdag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
N 2 zondag nacht 8 uur 0 uur ADV betaald 
 5 vrijdag nacht 8 uur 0 uur onbetaalde dag 
 4 woensdag nacht 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
 4 dinsdag nacht 8 uur 0 uur vakantiedag 

versie d 1 maandag dagdienst 8 uur 0 uur ADV betaald 
D 1 dinsdag dagdienst 8 uur 0 uur ADV betaald 
 1 woensdag dagdienst 8 uur 0 uur onbetaalde dag 
 1 donderdag dagdienst 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
 1 vrijdag dagdienst 8 uur 0 uur vakantiedag 

 
Op medisch vlak wordt het zwakke punt van het eerste alternatief weggewerkt: de te korte 
rustperiode na nachtarbeid is geen probleem meer, omdat de nachtdiensten zich altijd op het 
einde van de reeks werkdagen bevinden waarna enkele vrije dagen volgen. 
 

 A WE N L  
eindcijfer MEDISCH 8 9 9 7 MED 100,00% 

Regelmaat 8 8 9 7 MED1 9,09% 
Periodiciteit 9 9 10 9 MED2 36,36% 

Nachtrust 6 8 8 6 MED3 36,36% 
Belasting 8 10 10 10 MED4 18,18% 

 
Dit betekent niet dat het oorspronkelijke probleem van de rotatiesnelheid helemaal opgelost 
is, want in de basisversie (A) en de dagversie (L) blijft dit aanwezig. De rustperiode na 
nachtarbeid blijkt echter een doorslaggevende factor voor een wezenlijk verschil met het 
vorige rooster. 
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Regelmaat A WE N L  

wisselingen in werk- en rustperiodes     MED11 3,03%
wisselende arbeidstijd per week  ++ +++  MED12 3,03%

gelijkaardige begin- en eindtijden     MED13 3,03%
synthesecijfer 8 8 9 7 MED1 9,09%
Periodiciteit A WE N L  

rustperiode na nachtarbeid     MED21 12,12%
achterwaartse rotaties     MED22 12,12%

rotatiesnelheid  + +  MED23 12,12%
synthesecijfer 9 9 10 9 MED2 36,36%

Nachtrust A WE N L  
uren nachtrust  + ++  MED31 12,12%

afwijkende slaapperiodes  + ++  MED32 12,12%
aantal goede nachten slaap     MED33 12,12%

synthesecijfer 6 8 8 6 MED3 36,36%
Belasting A WE N L  

lange diensten tijdens nacht c     MED41c 6,06%
korte intervallen     MED42 6,06%

opeenvolgende diensten     MED43 6,06%
synthesecijfer 8 10 10 10 MED4 18,18%

 
Op sociaal vlak verandert er zoals verwacht weinig: het aantal effectief vrij op te nemen 
vakantiedagen is in het oorspronkelijk rooster eerder laag en blijft laag, en ook het aantal 
vrije weekends is niet hoog in de basisversie (A) evenals de versie met terugkomdagen (D). 
Tevens is de balans tussen werktijd en vrije tijd in dit laatste rooster weinig of niet beïnvloed 
in vergelijking met het oorspronkelijke rooster.  
 
2de alternatief: zwakke punten A WE N L     

MED REGELM wisselende arbeidstijd per week   ++ +++   MED12 3,03% 
MED NACHT uren nachtrust   + ++   MED31 12,12%

MED NACHT afwijkende slaapperiodes   + ++   MED32 12,12%
MED BELAST opeenvolgende diensten         MED43 6,06% 
SOC VERLOF niet-werkdagen per jaar         SOC11 18,75%
SOC WEEK vrije avonden tijdens week     +   SOC23 8,33% 

SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends   ++ +   SOC32 12,50%
 
In het samenvattende overzicht komt de meer overtuigende medische evaluatie sterk tot 
uiting: er worden vier medische en drie sociaal minder overtuigende variabelen gevonden. 
De sterke punten zijn uiteraard talrijker: het gaat om elf medische en zes sociale variabelen. 
 

A WE N l  
MED REGELM wisselingen in werk- en rustperiodes         MED11 3,03%

MED REGELM wisselende arbeidstijd per week   ++ +++   MED12 3,03%
MED PERIODE rustperiode na nachtdiensten         MED21 12,12%

MED PERIODE achterwaartse rotaties         MED22 12,12%
MED PERIODE rotatiesnelheid   + +   MED23 12,12%

MED NACHT uren nachtrust   + ++   MED31 12,12%
MED NACHT afwijkende slaapperiodes   + ++   MED32 12,12%

MED NACHT aantal goede nachten slaap   + +   MED33 12,12%
MED BELAST lange diensten tijdens nacht c         MED41c 6,06%

MED BELAST korte intervallen         MED42 6,06%
MED BELAST opeenvolgende diensten         MED43 6,06%

SOC VERLOF effectief vrij op te nemen niet-werkdagen         SOC12 6,25%
SOC WEEK vrije tijd tijdens dag in loop van week         SOC21 4,17%

SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in ruime zin   + +   SOC31a 12,50%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin   + +   SOC31b 12,50%

SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends   ++ +   SOC32 12,50%
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt   +     SOC33 0,125
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11.10 Samenvattend: welke variant verdient de voorkeur? 
Op basis van bovenstaande gegevens is de conclusie duidelijk: de laatste variant (drie 
reeksen VVLLNNN) is het meest overtuigend omdat 1/ het nadeel van de oorspronkelijke 
versie wordt vermeden, namelijk de reeks van zeven opeenvolgende nachtdiensten gevolgd 
door slechts enkele rustdagen, en 2/ de medische negatieve impact van de gesplitste 
nachtdiensten uit de eerste variant eveneens beperkt wordt. De nachtrust is iets minder 
overtuigend in de tweede variant, omdat door de splitsing van de zeven nachtdiensten in drie 
kleinere reeksen er een aantal korte slaapperiodes bijkomen (telkens voor en na een reeks 
nachtdiensten), maar dit lijkt niet op te wegen tegen de bekomen voordelen. 
 

 oorspronkelijke 
versie 

alternatief 1 
NNVVLLL 

alternatief2 
VVLLLNN 

  

Regelmaat A A A   
wisselingen in werk- en rustperiodes    MED11 3,03% 

wisselende arbeidstijd per week    MED12 3,03% 
gelijkaardige begin- en eindtijden    MED13 3,03% 

synthesecijfer 9 9 8 MED1 9,09% 
Periodiciteit A A A   

Rustperiode na nachtarbeid    MED21 12,12% 
achterwaartse rotaties    MED22 12,12% 

rotatiesnelheid    MED23 12,12% 
synthesecijfer 8 5 9 MED2 36,36% 

Nachtrust A A A   
uren nachtrust    MED31 12,12% 

afwijkende slaapperiodes    MED32 12,12% 
aantal goede nachten slaap    MED33 12,12% 

synthesecijfer 6 6 6 MED3 36,36% 
Belasting A A A   

lange diensten tijdens nacht c    MED41c 6,06% 
korte intervallen    MED42 6,06% 

opeenvolgende diensten    MED43 6,06% 
synthesecijfer 8 8 8 MED4 18,18% 

 
Dit komt niet zozeer tot uiting in een vergelijking van de drie basisvarianten A, maar vooral in 
een vergelijking van de drie L-varianten die in de praktijk ongetwijfeld het meest worden 
toegepast. 
 
Op sociaal vlak wijken de varianten bijna niet van elkaar af: het zijn de verschillen op 
medisch vlak die de bovenstaande conclusie rechtvaardigen.  
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 oorspronkelijke 

versie 
alternatief 1 
NNVVLLL 

alternatief2 
VVLLLNN 

  

Regelmaat D D D   
wisselingen in werk- en rustperiodes    MED11 3,03% 

wisselende arbeidstijd per week    MED12 3,03% 
gelijkaardige begin- en eindtijden    MED13 3,03% 

synthesecijfer 7 7 7 MED1 9,09% 
Periodiciteit D D D   

Rustperiode na nachtarbeid    MED21 12,12% 
achterwaartse rotaties    MED22 12,12% 

rotatiesnelheid    MED23 12,12% 
synthesecijfer 8 5 9 MED2 36,36% 

Nachtrust D D D   
uren nachtrust    MED31 12,12% 

afwijkende slaapperiodes    MED32 12,12% 
aantal goede nachten slaap    MED33 12,12% 

synthesecijfer 7 6 6 MED3 36,36% 
Belasting D D D   

lange diensten tijdens nacht c    MED41c 6,06% 
korte intervallen    MED42 6,06% 

opeenvolgende diensten    MED43 6,06% 
synthesecijfer 8 10 10 MED4 18,18% 
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12. ZESPLOEGENSTELSELS MET DAGDIENSTEN 
 
Een zesploegenstelsel met dagdiensten betekent – net als in het vijfploegenstelsel met 
dagdiensten - dat een ploegwerknemer gedurende een groot gedeelte van zijn arbeidstijd in 
het ploegenstelsel werkt terwijl hij tevens een aantal bijkomende dagdiensten uitvoert. 
Uiteraard dienen er in het zesploegenstelsel meer dagdiensten gewerkt om tot een zelfde 
arbeidsduur per week te komen: in het vijfploegenstelsel zijn er twee bijkomende 
dagdiensten per vijf weken noodzakelijk voor een gemiddelde arbeidsduur van 36,5 uur per 
week, in het zesploegenstelsel zijn daarvoor 13 dagdiensten per 12 weken nodig (dus 6,5 
dagdiensten per cyclus van 6 weken).  
 
In de praktijk functioneren deze dagdiensten op gelijkaardige wijze als in het 
vijfploegenstelsel: ze worden vooral gebruikt voor 1/ het opnemen van de eigen (beperkte) 
niet-werktijd, 2/ het opvangen van de afwezigheid van andere werknemers (al dan niet in de 
eigen ploeg), om de minimumbezetting te kunnen garanderen, en 3/ collectieve activiteiten 
zoals trainingen.  
 
 
12.1 Een zesploegenstelsel: een arbeidsduur langer dan 28 uur per week 
Dit stelsel wordt toegepast wanneer ondernemingen voor een zesploegenstelsel opteren 
maar de arbeidsduur in zuivere zesploegenstelsels (168 uur per week / 6 ploegen = 28 uur 
per week) te kort vinden: door een aantal dagdiensten buiten de voorziene arbeidstijd in het 
ploegenstelsel toe te voegen wordt een langere arbeidsduur per week bekomen. De 
organisatorische basisvereiste is uiteraard dat het bedrijfseconomisch en organisatorisch 
zinvol is om deze dagdiensten te organiseren: in ondernemingen waar dit niet mogelijk is 
heeft dit stelsel dan ook weinig zin.  
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
1 N N N N    
2 D D D D D   
3 L L L   V V 
4 V V D  N N N 
5    L L L L 
6  D V V V   
7 N N N N    
8 D D D D D   
9 L L L   V V 

10 V V D  N N N 
11    L L L L 
12   V V V   

 
Het aantal toegevoegde dagdiensten bepaalt de arbeidsduur per week: in het onderstaande 
voorbeeld gaat het om dertien dagdiensten bovenop de 2 * 21 diensten van een “zuiver” 
zesploegenstelsel (met diensten van 8 uur).  
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We kiezen voor een dubbele cyclus (dus 2 * 6 weken = 12 weken) omdat de gezochte 
arbeidsduur van 36,5 uur per week anders niet bereikbaar is: de tweede cyclus van 6 weken 
is identiek behalve dat in de laatste twaalfde week een dagdienst wegvalt die in de 6de week 
wel gelopen wordt. 
 
Het stelsel kenmerkt zich door opeenvolgende reeksen van 3, 4 of 5 diensten met telkens 
twee of meer rustdagen tussen. In totaal worden er 2 * 21 diensten van 8 uur + 13 
dagdiensten van 8 uur = 184 uur per cyclus gewerkt. In vergelijking met het 
vijfploegenstelsels daalt per week het gemiddeld aantal diensten gewerkt in ploegen en stijgt 
het aantal dagdiensten.  
 

 per cyclus van 12 weken gemiddeld per week 
 aantal diensten duur van dienst totaal in uur aantal diensten duur van dienst totaal in uur 

week vroege 10 8 80 0,83 8 6,67 
week late 10 8 80 0,83 8 6,67 

week nacht 10 8 80 0,83 8 6,67 
weekend vroege 4 8 32 0,33 8 2,67 

weekend late 4 8 32 0,33 8 2,67 
weekend nacht 4 8 32 0,33 8 2,67 

dagdienst 13 8 104 1,08 8 8,67 
totaal aantal diensten 55  440 4,58  36,67 

 
Netto wordt er 1.673 arbeidsuur op jaarbasis gewerkt, wat iets minder dan 7 uur verschilt van 
de hoger besproken vier- en vijfploegenstelsels.  
 

bedrijfstijd op jaarbasis 365,25 dagen per jaar 
formele arbeidstijd op jaarbasis 1.461,00 uur per werknemer per jaar 

vrij op te nemen verlof in uren per jaar 160 uren per jaar 
formele arbeidstijd op jaarbasis na verlof 1.301,00 uur per jaar 

bijkomende diensten (binnen of buiten ploegrooster) 13 diensten per cyclus 
in uren per cyclus 104 uur per cyclus 

aantal cycli per jaar 4,3482 cycli per jaar 
aantal diensten buiten ploeg per jaar 56,53 bijkomende diensten per jaar 
aantal werkuur buiten ploeg per jaar 452,21 werkuur per jaar  

bruto arbeidstijd op jaarbasis 2 1.753,21 werkuur per jaar  
compensatie voor wettelijke feestdagen 10,00 dagen per jaar 

totaal bijkomende afwezigheid in uur per jaar 80 uur per jaar 
netto arbeidstijd in uur per jaar 1.673,21 werkuur per jaar  

netto arbeidstijd in arbeidsdagen per jaar 209,15 werkdagen per jaar 
 
 
12.2 Bezetting en ploeggrootte 
We analyseren de ploeggrootte en bezettingsgraad in deze studie enkel theoretisch, zoals 
ook hoger reeds verduidelijkt is. Onderstaande cijfers geven een mogelijke ploeggrootte bij 
een gekozen minimumbezetting (10 personen) weer: de praktijkrelevantie van deze cijfers 
dient dus uiterst voorzichtig ingeschat.  
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De werknemers in dit stelsel zijn minstens ongeveer 81,5% van hun theoretische arbeidstijd 
in het ploegenstelsel aanwezig, zodat voor een minimumbezetting van 10 werknemers 2,288 
werknemers (wiskundig) noodzakelijk zijn om elke ploegwerknemer zijn vakantie en andere 
niet-werktijd te laten opnemen: de ploeggrootte is dus (wiskundig) minstens een 23% groter 
moeten zijn dan de gezochte minimumbezetting.  
 
bezettingsgraad (op jaarbasis) 
13,56% % van bedrijfstijd dat één werknemer per jaar aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
81,38% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
22,88% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

 
Uiteraard dienen daar de dertien dagdiensten buiten het ploegenwerk aan toegevoegd: het 
resultaat is dat de vereiste ploeggrootte aanzienlijk daalt als we ervan uitgaan dat alle 
dagdiensten gehanteerd worden voor het opvangen van de eigen afwezigheid (vakantie…) 
en de afwezigheid van anderen. 
 
bezettingsgraad (op jaarbasis) 
16,30% % van bedrijfstijd dat één werknemer per jaar aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
97,81% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
2,24% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

 
Het opvangen van afwezigheidpieken tijdens de zomer geeft een idee van de mogelijke reële 
ploeggrootte: de 2,324 werknemers die bijkomend wenselijk zijn ronden we af tot 2 
werknemers per ploeg, zodat een ploeg in het onderzochte stelsel 12 werknemers vraagt om 
een minimumbezetting van 10 werknemers ten allen tijde te garanderen. Het totale stelsel 
bestaat dus uit 6 ploegen * 12 ploegwerknemers = 72 werknemers, zijnde zeven meer dan in 
de besproken vijfploegenstelsels en zes meer dan in de vierploegenstelsels.  
 
bezettingsgraad (in onderzochte periode) 
13,52% % van bedrijfstijd dat één werknemer in onderzochte periode aanwezig is 

aanwezigheidsgraad 
81,14% % van theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
23,24% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

 
bij de vijfploegenstelsels houden we bij het schatten van de ploeggrootte rekening met het 
feit dat werknemers ook tijdens de diensten “in ploeg” hun niet-werktijd kunnen opnemen. 
Wanneer we deze mogelijkheid uitsluiten daalt uiteraard de ploeggrootte aanzienlijk: het is in 
dat geval in zesploegenstelsels zelfs mogelijk om de ploeggrootte gelijk te stellen aan de 
minimumbezetting, aangezien de beschikbare dagdiensten talrijker zijn dan de niet-werktijd 
die tijdens deze dagdiensten kan opgenomen worden. 
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aantal uur dagdiensten per cyclus per werknemer 104,00   

aantal cycli per jaar 4,3482143   
aantal uur dagdiensten per werknemer per jaar 452,21 188,42%

aantal uur voorziene niet-werktijd per werknemer per jaar 240,00   
(minimaal) aantal uur niet-werktijd op te nemen "in ploeg" 0,00 0,00%

 
Op jaarbasis betekenen deze cijfers dat elke ploegwerknemer minstens 452,21 uur 
dagdiensten – 240 uur niet-werktijd = 212,21 uur effectief in dagdiensten werkt. Deze 212 
uur vertegenwoordigen een kleine 13% van zijn totale arbeidstijd op jaarbasis, aangezien 
212,21 uur werken in dagdiensten / 1673,21 netto arbeidsuur op jaarbasis = 12,68%. 
 
Voor het uitwerken van de verschillende strategieën die werknemers kunnen volgen bij het 
opnemen van hun niet-werktijd (ADV en dergelijke) – uitgaande van de oorspronkelijke 
ploeggrootte, dus 12 werknemers - optimaliseren we respectievelijk de financiële, medische 
en sociale doelstelling. We vertalen eerst de ADV- en andere niet-werkdagen op jaarbasis 
(na aftrek van drie weken zomervakantie) naar een verdeling per cyclus van 12 weken, 
noodzakelijk om de vrijheidsgraden in het aanwenden van de niet-werktijd te bepalen. In 
totaal gaat het om een kleine 32 uur per cyclus (of een 2,6 uur gemiddeld per week). 
 

dagen / jaar uur / jaar diensten / cyclus uur / cyclus uur / week 
compensatie voor feestdagen 10 80 2,440 19,521 1,627 

vakantie overblijvend na 3 weken zomervakantie 6,25 50 1,525 12,200 1,017 
totaal 16,25 130 3,965 31,721 2,643 

 
Onderstaand analyseren we de basisversie en twee varianten van het zesploegenstelsel: 
• In de basisversie (A) wordt geen enkele vorm van niet-werkdag toegepast, wat het 

rooster in zijn ruwe vorm oplevert. 
• Een eerste variant (zowel N en WE; we gebruiken verder in de tekst de afkorting N) 

minimaliseert het nachtwerk en weekendwerk met een nachtdienst op zaterdag- en 
zondagavond: in totaal wordt 32 uur niet-werktijd per (dubbele) cyclus opgenomen. Er 
wordt in deze analyse dus 36,5 gemiddelde arbeidsduur per week – (16 uur niet-werktijd / 
5 weken) = 33,5 uur per week gewerkt.  

• Een tweede variant (L) laat vier dagdiensten wegvallen, op alle geïsoleerde dagdiensten 
en de laatste van de reeks in de tweede week, zodat het loon minimaal beïnvloed wordt 
(in de eerste twee loonstelsels). Opnieuw wordt er 33,6 uur per week gewerkt. 

 
 week dag dienst werktijd voorzien werktijd feitelijk type vrije dag 

versie b 4 zaterdag nacht 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
N / WE 4 zondag nacht 8 uur 0 uur vakantiedag 

 10 zaterdag nacht 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
 10 zondag nacht 8 uur 0 uur vakantiedag 

versie d 4 woensdag dagdienst 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
L 6 dinsdag dagdienst 8 uur 0 uur vakantiedag 
 10 woensdag dagdienst 8 uur 0 uur compensatie feestdag 
 2 vrijdag dagdienst 8 uur 0 uur vakantiedag 
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De eerste variant is van toepassing op 3 van de 13 ploegwerknemers (23,1%). Aangezien er 
geen minimumbezetting vereist is voor de dagdiensten kan de laatste versie door alle 
werknemers opgenomen worden. 
 
 
12.3 De bedrijfseconomische aspecten 
Zoals hoger reeds verduidelijkt analyseren we het onderzochte ploegenstelsel aan de hand 
van drie sterk verschillende loonstelsels: het eerste loonstelsel kent een maximale spanning 
van 150% tussen een zondagnachtdienst en een vroege weekdienst, het tweede een 
spanning van 65%, en het laatste is een loonstelsel met een zogenaamde geglobaliseerde 
ploegenpremie van 20%. De praktijkrelevantie van deze bespreking dient uiterst voorzichtig 
ingeschat. 
 
12.3.1 Eerste benadering: een identieke totale loonkost  
De analyse gaat uit van een totaalbedrag van 2.500.000 € voor het gehele ploegenstelsel, 
dus voor alle 65 ploegwerknemers. Het eerste loonstelsel kent een groot verschil tussen de 
best betaalde diensten en de niet-werktijd, aangezien het basisuurloon het laagst is: het 
vertrekt van een basisuurloon van 14,14 €. Voor alle loonstelsels geldt dat de dagdiensten 
aan 100% van dit basisuurloon betaald worden. 
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
basisuurloon 100% 14,84 16,41 16,84 

week vroege 14,84 17,72 20,21 
week late 16,03 18,37 20,21 

week nacht 18,55 20,51 20,21 
zaterdag vroege 23,75 21,33 20,21 

zaterdag late 28,20 23,79 20,21 
zaterdag nacht 35,62 27,07 20,21 
zondag vroege 31,17 21,33 20,21 

zondag late 31,91 23,79 20,21 
zondag nacht 37,10 27,07 20,21 

dagdienst 14,84 16,41 16,84 
compensatie voor feestdagen 16,47 18,87 20,21 

 
In het eerste ploegenstelsel bedraagt de gemiddelde ploegenpremie iets meer dan 30%, wat 
in het tweede stelsel tot een 18% teruggebracht wordt. Hoewel het derde loonstelsel een 
geglobaliseerde ploegenpremie van 20 % kent, wordt toch een feitelijk lagere ploegenpremie 
berekend (18,2%) aangezien de dagdiensten steeds aan 100% (en niet 120%) betaald 
worden. Het berekende gemiddelde loon per werknemer is uiteraard tegenover de vier- en 
vijfploegenstelsels gedaald aangezien de totale loonkost gelijk blijft (2.500.000 €) en het 
totaal aantal ploegwerknemers toegenomen is. 
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 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 

versie A (150%) (65%) (0%) 
basisuurloon 100% 14,84 16,41 16,84 

gemiddelde ploegenpremie % 30,18% 18,36% 15,27% 
gemiddeld uurloon 19,32 19,42 19,42 

geschat gemiddeld jaarinkomen 34.722,22 34.722,22 34.722,22 
geschat gemiddeld jaarinkomen % 100,00% 100,00% 100,00% 

totale loonkost ploegenstelsel 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
totale loonkost % 100,00% 100,00% 100,00% 

loon minimumbezetting 1.815.274,10 1.783.893,32 1.771.841,80 
loon minimumbezetting % 72,61% 71,36% 70,87% 

“loon” niet-werktijd 94.893,81 108.667,41 116.424,92 
“loon” niet-werktijd % 3,80% 4,35% 4,66% 

loon uren in overtal 589.832,09 607.439,27 611.733,28 
loon uren in overtal % 23,59% 24,30% 24,47% 

 
Een 71 á 72% van de loonmassa is in alle loonstelsels noodzakelijk voor het garanderen van 
de minimumbezetting. De niet-werktijd is aanzienlijk minder belangrijk dan in de 
vierploegenstelsels gezien de afwezigheid van arbeidsduurverkorting.  
 
Voor alle stelsels geldt dat het loon voor uren gewerkt bovenop de vereiste 
minimumbezetting (dus de arbeidsuren in overtal, voor de elfde, twaalfde… werknemer die in 
de ploeg aanwezig is) ongeveer 24% van de totale loonmassa bedraagt. Daarbij dient men 
zich te realiseren dat het begrip “overtal” van toepassing is op de ploegwerking: ongeveer 
210 arbeidsuur van deze uren in overtal worden minstens effectief in dagdienst gepresteerd.  
 
 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie WE / N    

jaarinkomen 33.351,74 34.097,15 34.657,37 
jaarinkomen % 96,05% 98,20% 99,81% 

versie L  
jaarinkomen 35.092,04 34.968,35 34.931,75 

jaarinkomen % 101,07% 100,71% 100,60% 
maximum verschil  

loon per cyclus 387,84 196,19 61,98 
loon per cyclus % 5,01% 2,54% 0,80% 

jaarinkomen 1.740,30 871,21 274,38 
jaarinkomen % 5,01% 2,51% 0,79% 

 
De afwijkingen tussen de verschillende loonstelsels zijn heel wat minder groot dan in 
bijvoorbeeld de vierploegenstelsels, vooral door de afwezigheid van arbeidsduurverkorting. 
In het eerste loonstelsel wordt door het opnemen van alle niet-werktijd op de minst dan wel 
best betaalde uren een spanning van iets meer dan 5% gevonden, wat veruit het kleinste 
verschil is in de besproken stelsels. In het derde loonstelsel wordt opnieuw een klein verschil 
gevonden, aangezien alle dagdiensten aan 100% (en niet 120%) betaald worden. 
 
12.3.2 Tweede benadering: hetzelfde gemiddeld uurloon 
Een gelijkaardige analyse als hoger wordt toegepast vertrekkend van een feitelijk gemiddeld 
uurloon voor de (gewerkte) arbeidsuren: voor elk stelsel gaat het om 20 € per (feitelijk 
gewerkt) arbeidsuur.  
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 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 

basisuurloon 100% 15,36 16,90 17,35 
week vroege 15,36 18,25 20,82 

week late 16,59 18,92 20,82 
week nacht 19,20 21,12 20,82 

zaterdag vroege 24,58 21,97 20,82 
zaterdag late 29,19 24,50 20,82 

zaterdag nacht 36,87 27,88 20,82 
zondag vroege 32,26 21,97 20,82 

zondag late 33,03 24,50 20,82 
zondag nacht 38,41 27,88 20,82 

dagdienst 15,36 16,90 17,35 
compensatie voor feestdagen 17,05 19,43 20,82 

 
In verhouding blijft de loonmassa voor de gewerkte uren gelijk, aangezien het gemiddeld 
uurloon gelijk blijft. Voor de niet-werktijd bekomt het eerste loonstelsel de laagste waarden, 
gezien het lagere basisuurloon.  
 

 Eerste loonstelsel Tweede loonstelsel Derde loonstelsel 
versie A (150%) (65%) (0%) 

basisuurloon 100% 15,36 16,90 17,35 
gemiddelde ploegenpremie % 30,18% 18,36% 15,27% 

gemiddeld uurloon 20,00 20,00 20,00 
totale loonkost ploegenstelsel 2.587.779,41 2.574.973,27 2.575.142,14 

totale loonkost % 100,00% 100,00% 100,00% 
loon minimumbezetting 1.879.011,57 1.837.391,05 1.825.097,79 

loon minimumbezetting % 72,61% 71,36% 70,87% 
“loon” niet-werktijd 98.225,70 111.926,27 119.924,29 

“loon” niet-werktijd % 3,80% 4,35% 4,66% 
loon uren in overtal 610.542,14 625.655,96 630.120,05 

loon uren in overtal % 23,59% 24,30% 24,47% 

 
De impact op het loon van de medische en andere varianten in het opnemen van niet-
werktijd is gelijkaardig als hoger, al gaat het in absolute zin uiteraard om andere cijfers. Zoals 
hoger verwijzen we naar de tabel op de vorige pagina. 
 
 
12.4 De medische aspecten 
Onderstaande overzichtstabel geeft de medische aspecten van het rooster weer in de 
besproken drie versies. Opnieuw wordt er weinig verschil tussen de varianten aangetroffen.  
 

 A WE / N L 
eindcijfer MEDISCH 8 9 8 MED 100,0%

Regelmaat46 8 8 9 MED1 9,09%
Periodiciteit 9 9 9 MED2 36,36%
Nachtarbeid 7 7 7 MED3 36,36%

Belasting 10 10 10 MED4 18,18%

 

                                                 
46  Opnieuw scoort een versie (L) voor het luik regelmaat hoger ná toepassing van de niet-werktijd: zie 

hoofdstuk 7.3 voor een toelichting.  
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Enkel nachtrust (MED31 tot MED33) en de ongelijk verdeeld arbeidstijd (MED12) zijn in de 
basisversie minder sterke punten: aangezien er geen lange reeksen opeenvolgende 
nachtdiensten zijn vormt de periodiciteit zelfs helemaal geen probleem.  
 

Regelmaat A WE-N L   
wisselingen in werk- en rustperiodes    MED11 3,03% 

wisselende arbeidstijd per week   ++ MED12 3,03% 
gelijkaardige begin- en eindtijden    MED13 3,03% 

synthesecijfer 8 8 9 MED1 9,09% 
Periodiciteit A WE-N L   

rustperiode na nachtarbeid    MED21 12,12% 
achterwaartse rotaties    MED22 12,12% 

rotatiesnelheid    MED23 12,12% 
      

synthesecijfer 9 9 9 MED2 36,36% 
Nachtrust A WE-N L   

uren nachtrust    MED31 12,12% 
afwijkende slaapperiodes    MED32 12,12% 

aantal goede nachten slaap    MED33 12,12% 
synthesecijfer 7 7 7 MED3 36,36% 

Belasting A WE-N L   
lange diensten tijdens nacht c    MED41c 6,06% 

korte intervallen    MED42 6,06% 
opeenvolgende diensten    MED43 6,06% 

synthesecijfer 10 10 10 MED4 18,18% 
 
De nachtrust vormt vanuit medisch standpunt het enige minder sterke punt van dit stelsel, 
wat in volcontinue ploegenstelsels uiteraard onvermijdelijk is: toch worden er slechts 7 
nachtdiensten per 6 weken gewerkt, zodat de medische impact niet van dezelfde aard als in 
vierploegenstelsels is. Dit impliceert tevens dat zesploegenstelsels potentieel tot zeer 
overtuigende stelsels kunnen uitgroeien. 
 

 A WE-N L 
goed tot zeer goed 60,61% 60,61% 60,61% 

aanvaardbaar tot goed 39,39% 36,36% 36,36% 
voor verbetering vatbaar 0,00% 3,03% 3,03% 

problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 
zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Samenvattend mag gesteld worden dat een zesploegenstelsel met gemiddeld 6,5 
dagdiensten per 6 weken medisch gezien relatief weinig zwakke punten kent. Aangezien de 
minder goede oplossingen in deze versie vermeden worden (geen 7 opeenvolgende 
nachtdiensten bijvoorbeeld), dient geconcludeerd dat deze stelsels op medisch vlak nog 
overtuigender scoren dan vijfploegenstelsels. Wel dient men te beseffen dat de impact van 
de dagdiensten niet nagegaan kan worden: we gaan ervan uit dat alle dagdiensten tijdens de 
gewone kantooruren gewerkt worden, wat niet altijd het geval zal zijn, aangezien sommige 
werknemers ook tijdens nachtdiensten zullen invallen. 
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12.5 De sociale aspecten 
De sociale impact van het rooster verschilt zo goed als niet voor de verschillende varianten. 
Belangrijkste punt is het aantal vrije dagen, waar eerder lage scores bekomen worden. 
Opvallend is dat het rooster in algemene zin over de gehele lijn geen sterke punten 
(olijfgroen, dus 8 of hoger) dan wel zwakke punten (oranje, dus lager dan 6) heeft.  
 

A WE-N L   
eindcijfer SOCIAAL 7 7 7 SOC 100,00%

vakantie en vrije dagen 6 6 6 SOC1 25,00%
vrije tijd tijdens de week 7 7 7 SOC2 25,00%
vrije tijd in het weekend 7 8 7 SOC3 50,00%

 
Een gedetailleerde analyse leert dat het rooster een eerder beperkt aantal niet-werkdagen 
per jaar heeft (SOC11): er is uiteraard geen arbeidsduurverkorting. Tevens speelt het 
geringe verschil tussen minimumbezetting en ploeggrootte een belangrijke rol.  
 

Vakantie en niet-werkdagen A WE-N L   
niet-werkdagen per jaar    SOC11 18,75% 

effectief vrij op te nemen niet-werkdagen    SOC12 6,25% 
synthesecijfer 6 6 6 SOC1 25,00% 

Vrije tijd tijdens de week A WE-N L   
vrije tijd tijdens week in de loop van de dag    SOC21 4,17% 

vrije tijd tijdens weekavonden    SOC22 12,50% 
aantal volledig vrije avonden tijdens week    SOC23 8,33% 

synthesecijfer 7 7 7 SOC2 25,00% 
Vrije tijd in het weekend A WE-N L   

vrije tijd tijdens weekend in ruime zin  +  SOC31a 12,50% 
vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin  +  SOC31b 12,50% 

aantal volledig vrije kernweekends  +  SOC32 12,50% 
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt    SOC33 12,50% 

synthesecijfer 7 8 7 SOC3 50,00% 
 
De vrije tijd tijdens de weekavonden kent eveneens een probleem (SOC23): het aantal 
volledig vrije avonden is niet zo groot, omdat zowel de nachtdiensten als de late diensten 
een gedeelte van de avond innemen, en bovendien de vroege diensten eerder vroeg 
beginnen zodat de avond voorafgaand relatief vroeg geslapen wordt.  
 

basisversie zonder ADV en dergelijke (41,6 uur/week), van toepassing op alle werknemers 
A: zwakke punten 39,58% 5    

aantal volledig vrije kernweekends 12,50%   SOC32 WE 3 op 6 weekends volledig vrij 

aantal volledig vrije avonden 
tijdens week 8,33%   SOC23 WEEK 

late en nachtdiensten overlappen met avonden, 
aanvangsuur vroege impliceert slaaptijd voor 

23.00uur  

niet-werkdagen per jaar 18,75%   SOC11 VAKANTIE 
155 niet-werkdagen per jaar en gering verschil 

tussen minimumbezetting en ploeggrootte 
 
Het aantal vrije weekends (SOC32) bedraagt in de basisversie (A) slechts 50%, aangezien 
gedurende drie van de zes weekends dient gewerkt. Opnieuw scoort de variant die het 
weekendwerk tijdens de nacht (WE-N) vermindert beter: een maximaal loon impliceert dus 
dat niet alleen medische maar ook sociale gevolgen dienen ingecalculeerd. 
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Samenvattend mag gesteld worden dat dit stelsel globaal meer dan goed scoort, al worden 
op sociaal vlak een aantal zwakke punten genoteerd:  
• Het aantal volledig vrije weekends is eerder laag, wat alleen weggewerkt wordt door een 

niet-werkdag op deze diensten te plaatsen. Ook het aantal volledig vrije avonden is niet 
zo hoog. 

• Een tweede element is het aantal effectief vrij op te nemen niet-werkdagen per jaar: de 
minimumbezetting beperkt het aantal vrijheidsgraden bij het opnemen van niet-
werkdagen. 

 
 A WE-N L 

goed tot zeer goed 4,17% 29,17% 4,17% 
aanvaardbaar tot goed 56,25% 43,75% 56,25% 

voor verbetering vatbaar 39,58% 27,08% 39,58% 
problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

zeer problematisch 0,00% 0,00% 0,00% 

 
De meest optimale variant is het minimale weekendwerk (WE-N): alle zwakke punten vallen 
weg behalve het beperkte aantal effectief vrij op te nemen niet-werkdagen. De dagvariant (L) 
scoort zoals hoger niet beter dan de basisversie. 
 
 
12.6 De combinatie arbeid en gezin 
De combinatie met het leven naast het werk is voor de meeste ploegenstelsels niet zo 
eenvoudig. Bij het eerste scenario (opvoeden van kleine kinderen, wat vooral gaat om de 
vroege ochtend (7.00 tot 9.00uur), late namiddag (16.00 tot 19.00uur) en 
woensdagnamiddag evenals de weekend overdag) blijkt dat er gemiddeld per week een 9,19 
uur een conflict is tussen werken en kinderen opvoeden: de ploegwerknemers werken en 
slapen regelmatig op tijdstippen die van belang zijn voor de opvoeding van kinderen, dat kan 
niet vermeden worden. Gedurende een kleine 4 uur per week is er een conflict tussen de 
slaaptijd en de tijdsbesteding dat de opvoeding van kinderen vraagt, wat zeer weinig is in 
vergelijking met andere stelsels. 
 

 maximum resultaat in uur/week evaluatie 
herwogen conflict met WERKtijd  9,19   6,17 AG11 
herwogen conflict met SLAAPtijd 56 3,69 6,58% 7,70 AG12 

 
 
12.7 Overzicht van sterke en zwakke punten van het stelsel  
12.7.1 Zwakke punten  
Onderstaande figuur geeft een overzicht van medische en sociale variabelen waarop 
minstens één van de drie onderzochte varianten een score lager dan 5 behaalt: in totaal gaat 
het om vijf variabelen, namelijk één medische en drie sociale.  



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

143. 

 
 A WE-N L     

MED REGELM wisselende arbeidstijd per week    ++ MED12 3,03% 
SOC VERLOF niet-werkdagen per jaar       SOC11 18,75% 
SOC WEEK vrije avonden tijdens week       SOC23 8,33% 

SOC WEEKEND aantal volledig vrije kernweekends   +   SOC32 12,50% 
 
Alle varianten overlappen elkaar in belangrijke mate, wat uiteraard niet hoeft te verwonderen. 
De variant waarin het weekend- en nachtwerk verminderd wordt (WE-N) scoort iets hoger, 
aangezien de betekenis van vrije weekends hoger dient ingeschat dan de regelmaat.  
 
Geconcludeerd wordt dat het zesploegenstelsel met 6,5 dagdiensten per 6 weken op 
medisch en sociaal vlak vooral sterke punten heeft. 
• Medisch wordt zoals steeds de relatief beperkte nachtrust onthouden.  
• Sociaal valt het aantal volledig vrije weekends voor ploegenarbeid op (minstens 3 op de 

6 weekends niet werken). Een minder sterk punt vormen het beperkt aantal vrij op te 
nemen niet-werkdagen evenals een eerder klein aantal volledig vrije weekavonden. 

 
12.7.2 Sterke punten  
Op gelijkaardige wijze als hoger worden de sterke punten van het stelsel in kaart gebracht: 
alle variabelen waarop minstens één van de varianten een waarde hoger dan 8 scoort 
komen aan bod. In totaal gaat het om negen medische en drie sociale variabelen. 
 
De weekend- en nachtvariant (WE/N) scoren op alle variabelen (zeer) goed; enkel de variant 
met het maximale loon kan de vrije tijd tijdens het weekend om evidente redenen niet 
verbeteren.  
 

A WE-N L   
MED REGELM wisselingen in werk- en rustperiodes    MED11 3,03% 

MED REGELM wisselende arbeidstijd per week   ++ MED12 3,03% 
MED REGELM gelijkaardige begin- en eindtijden    MED13 3,03% 

MED PERIODE rustperiode na nachtdiensten    MED21 12,12%
MED PERIODE achterwaartse rotaties    MED22 12,12%

MED PERIODE rotatiesnelheid    MED23 12,12%
MED BELAST lange diensten tijdens nacht c    MED41c 6,06% 

MED BELAST korte intervallen    MED42 6,06% 
MED BELAST opeenvolgende diensten    MED43 6,06% 

SOC WEEK vrije tijd tijdens dag in loop van week    SOC21 4,17% 
SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in ruime zin  +  SOC31a 12,50%

SOC WEEKEND vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin  +  SOC31b 12,50%
 
 
12.7.3 Vergelijking van het economische, medische en sociale domein 
Het overzicht van de onderzochte domeinen verduidelijkt dat het besproken 
zesploegenstelsel een sterk sociaal en medisch rooster is. We herinneren er wel aan dat in 
totaal 78 (in plaats van 64 of 65) werknemers de continuïteit in dit stelsel garanderen. 
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 WE / N L 

economisch: meer / minder dan gemiddeld inkomen 
eerste loonstelsel 96,05% 101,07% 

tweede loonstelsel 98,20% 100,71% 
derde loonstelsel 99,81% 100,60% 

medisch: evaluatie variabelen 
goed tot zeer goed 60,61% 63,64% 

aanvaardbaar tot goed 36,36% 36,36% 
Voor verbetering vatbaar 3,03% 0,00% 

probleemaspect 0,00% 0,00% 
problematisch 0,00% 0,00% 

sociaal: evaluatie variabelen 
goed tot zeer goed 29,17% 4,17% 

aanvaardbaar tot goed 43,75% 56,25% 
Voor verbetering vatbaar 27,08% 39,58% 

probleemaspect 0,00% 0,00% 
problematisch 0,00% 0,00% 

 
Geconcludeerd wordt dat het zesploegenstelsel met dagdiensten op medisch en sociaal vlak 
vooral sterke punten heeft: 
• De tijdsorganisatie van het stelsel vraagt vooreerst dat het werk met inbegrip van de 

dagdiensten zinvol kan georganiseerd worden: indien dat niet het geval is heeft dit stelsel 
weinig zin. 

• Medisch blijven enkel de nachtdiensten van belang, alle andere problemen zijn in grote 
mate weggewerkt.  

• Sociaal valt het aantal volledig vrije weekends op, terwijl de vrijheidsgraden voor de niet-
werkdagen door de vereiste minimumbezetting eerder laag blijven.  

 
Gezien het groter aantal werknemers dat noodzakelijk is om de continuïteit te garanderen 
beseft de lezer ongetwijfeld dat de bedrijfseconomische en organisatorische invulling van dit 
stelsel aanzienlijk verschilt van de eerder besproken stelsels. 
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13. CONCLUSIES: DE STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VAN DE ONDERZOCHTE 

PLOEGENSTELSELS 
 
Tenslotte vergelijken we de onderzochte ploegenstelsels met elkaar: we duiden enkel de 
belangrijkste verschillen, voor meer details verwijzen we naar de bespreking van de 
afzonderlijke stelsels. Het vijfploegenstelsel in “zuivere” vorm, met een arbeidsduur van 33,6 
uur per week, sluiten we in deze vergelijking uit, aangezien alle andere stelsels een 
gemiddelde arbeidsduur van (ongeveer) 36,5 uur per week kennen: deze variant is 
besproken en toegelicht in hoofdstuk 8, maar het is weinig zinvol - gezien de systematische 
afwijking - om de verschillende elementen van dit basispatroon van vijfploegenstelsels hier te 
hernemen.  
 
 
13.1 Bezetting en ploeggrootte 
De ploeggrootte is voor elk onderzocht stelsel berekend, vertrekkend van een 
gemeenschappelijke minimumbezetting, namelijk 10 werknemers. We behandelen twee 
gegevens: 1/ welke ploeggrootte is wiskundig minimaal noodzakelijk om elke werknemer zijn 
niet-werktijd volledig te laten opnemen, en 2/ welke ploeggrootte is gewenst om elke 
werknemer twee weken zomervakantie te kunnen laten opnemen, ervan uitgaande dat de 
eventueel beschikbare dagdiensten (vijf- en meerploegenstelsels) bij voorkeur gebruikt 
worden om deze niet-werktijd op te nemen? Deze laatste benadering stemt uiteraard het 
meest overeen met de realiteit. 
 

 4 ploegen 
8 uur per 

dienst 

4 ploegen 
12 uur per 

dienst 

5 ploegen 
+ 2 dag-
diensten 

5 ploegen + 
ADV + 5 

dagdiensten

6 ploegen + 
6,5 

dagdiensten 
minimumbezetting 10 10 10 10 10 

Wiskundig minimaal zonder impact 
dagdiensten  

 

ploeggrootte 14 14 12 15 13 
aantal werknemers in stelsel 56 56 60 75 78 

bezettingsgraad (op jaarbasis) 18,79% 18,79% 16,90% 14,03% 13,56% 
aanwezigheidsgraad van werknemer 75,16% 75,16% 84,49% 70,14% 81,38% 

theoretische ploeggrootte t.o.v. 
minimumbezetting (100%) 

133,05% 133,05% 118,36% 142,57% 122,88% 

Na impact zomervakantie en 
dagdiensten 

 

ploeggrootte 16 16 13 13 12 
aantal werknemers in stelsel 64 64 65 65 72 

bezettingsgraad (op jaarbasis) 15,60% 15,42% 15,49% 15,29% 13,52% 
aanwezigheidsgraad van werknemer 62,39% 61,66% 77,43% 76,47% 81,14% 

theoretische ploeggrootte t.o.v. 
minimumbezetting (100%) 

160,28% 162,18% 129,15% 130,78% 123,24% 

aantal arbeidsuur minimaal effectief 
in dagdiensten gewerkt 

0 0 0 0 212,20 

 
Vierploegenstelsels kennen door de grote hoeveelheid arbeidsduurverkorting per definitie 
een ploeggrootte die aanzienlijk boven de minimumbezetting ligt: wiskundig dient de 
ploeggrootte minimaal (binnen de gekozen parameters) een 33% boven de 
minimumbezetting te liggen. Dit impliceert dat een werknemer ongeveer 75% van zijn 
formele arbeidstijd ook effectief in de onderneming aanwezig is (aanwezigheidsgraad).  
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Voor het opvangen van de zomerpieken (elke werknemer neemt minimaal twee weken 
vakantie in de maanden juli of augustus) is uiteraard een verdere stijging van de 
ploeggrootte noodzakelijk, tot een 60% meer dan de minimumbezetting. Indien de dienstduur 
12 uur (in plaats van de klassieke 8 uur) bedraagt, stijgen deze cijfers licht voor het 
opvangen van de zomerpieken, maar wijken niet wezenlijk af. 
 
Vijfploegenstelsels kenmerken zich door de aanwezigheid van dagdiensten: in de praktijk 
wordt bijna alle niet-werktijd opgenomen tijdens deze dagen, maar we hebben in de 
berekening van de ploeggrootte de mogelijkheid open gelaten om de niet-werktijd ook tijdens 
de gewone ploegendiensten op te nemen. Vijfploegenstelsels met twee dagdiensten per vijf 
weken vragen minimaal een ploeggrootte die een 18% boven de minimumbezetting ligt: 
indien alle niet-werktijd tijdens dagdiensten zou worden opgenomen daalt de bovengrens tot 
minder dan 10%. Voor het opvangen van de zomerpieken is een verdere stijging 
noodzakelijk, tot een 30% boven de minimumbezetting. In algemene zin mag gesteld worden 
dat de werknemers “in overtal” met minstens de helft dalen als overgegaan wordt van een 
vier- naar een vijfploegenstelsel (zonder ADV). Het aantal dagdiensten in vijfploegenstelsels 
is te klein om alle niet-werktijd op te vangen, maar indien dit uitgangspunt gevolgd wordt 
daalt de ploeggrootte nog meer, tot een 15 á 20% boven de minimumbezetting. 
 
Indien het aantal dagdiensten toeneemt (tot 5, dus gemiddeld één per cyclusweek) en ook 
arbeidsduurverkorting wordt ingevoerd, wordt het wel mogelijk om alle niet-werktijd op 
dagdiensten te concentreren: een lichte stijging van de ploeggrootte ten opzichte van 
vijfploegenstelsels is het resultaat. 
 
In zesploegenstelsels tenslotte is er een overaanbod van dagdiensten in vergelijking met de 
beschikbare niet-werktijd: in het voorbeeld wordt er op jaarbasis minstens 210 uur effectief in 
dagdiensten gewerkt door de ploegwerknemers. De berekende ploeggrootte is dan ook 
vertekend, aangezien de 72 ploegwerknemers in het gehele stelsel elk ongeveer 15% van 
hun arbeidstijd als gewone dagwerknemers functioneren. In dit stelsel is het theoretisch 
mogelijk de minimumbezetting gelijk te stellen aan de ploeggrootte, als alle niet-werktijd 
tijdens dagdiensten opgenomen wordt: in dat geval bestaat het gehele stelsel uit slechts 6 
ploegen * 10 ploegwerknemers noodzakelijk voor minimumbezetting = 60 ploegwerknemers, 
wat lager ligt dan in vier- of vijfploegenstelsels met een gelijkaardige minimumbezetting.   
 
Uiteraard dienen deze cijfers voorzichtig geïnterpreteerd: bovenstaande cijfers zijn 
theoretische berekeningen waarin geen rekening gehouden wordt met de concrete 
bedrijfsrealiteit.  
 
Maar er is een tweede element: de afronding naar boven of beneden heeft een grote impact. 
Onderstaand passen we dezelfde percentages en logica als hoger toe op een 
minimumbezetting van 9 werknemers.  
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De afronding maakt dat in vierploegenstelsels niet één maar twee werknemers minder 
noodzakelijk zijn, wat niet het geval is in vijf- en zesploegenstelsels: met een gelijkaardig 
percentage “in overtal” boven de minimumbezetting kunnen dus verschillende afgeronde 
resultaten bekomen worden, afhankelijk van het gekozen cijfer voor de minimumbezetting. 
 

 4 ploegen 
8 uur per 

dienst 

4 ploegen 
12 uur per 

dienst 

5 ploegen 
+ 2 dag-
diensten 

5 ploegen + 
ADV + 5 

dagdiensten

6 ploegen + 
6,5 

dagdiensten 
minimumbezetting 9 9 9 9 9 

Wiskundig minimaal zonder impact 
dagdiensten  

 

ploeggrootte 12 12 11 13 12 
aantal werknemers in stelsel 48 48 55 65 72 

bezettingsgraad (op jaarbasis) 18,79% 18,79% 16,90% 14,03% 13,56% 
aanwezigheidsgraad van werknemer 75,16% 75,16% 84,49% 70,14% 81,38% 

theoretische ploeggrootte t.o.v. 
minimumbezetting (100%) 

133,05% 133,05% 118,36% 142,57% 122,88% 

Na impact zomervakantie en 
dagdiensten 

 

ploeggrootte 14 15 12 12 11 
aantal werknemers in stelsel 56 60 60 60 66 

bezettingsgraad (op jaarbasis) 15,60% 15,42% 15,49% 15,29% 13,52% 
aanwezigheidsgraad van werknemer 62,39% 61,66% 77,43% 76,47% 81,14% 

theoretische ploeggrootte t.o.v. 
minimumbezetting (100%) 

160,28% 162,18% 129,15% 130,78% 123,24% 

aantal arbeidsuur minimaal effectief 
in dagdiensten gewerkt 

0 0 0 0 212,20 

 
Samengevat mag gesteld worden: 
• Vierploegenstelsels kennen sowieso een groot aantal werknemers “in overtal”, 

dus bovenop de minimumbezetting. Als werknemers een volledige keuzevrijheid 
hebben in het opnemen van niet-werktijd, kan het vierploegenstelsel een kleinste totaal 
aantal werknemers hebben: dit gaat ten opzichte van sommige vijf- en 
zesploegenstelsels slechts om een licht voordeel, waarin trouwens de afronding van 
ploeggroottes naar boven dan wel beneden eveneens een grote rol kan spelen.   

• Vijf- en zesploegenstelsels kennen per definitie minder werknemers “in overtal”, 
maar dit betekent dus niet dat in het gehele stelsel (alle ploegen samen) er minder 
werknemers aanwezig zijn. Onderscheid dient gemaakt tussen twee situaties: als de 
niet-werktijd ook tijdens ploegendiensten wordt opgenomen, dan wordt een (lichte) 
stijging van het totaal aantal werknemers mogelijk: het aantal dagdiensten is immers 
nooit perfect in overeenstemming met het aantal niet-werkdagen op jaarbasis, zodat er 
steeds een aantal dagdiensten toch feitelijk gewerkt worden dan wel een gedeelte van 
de niet-werktijd tijdens ploegendiensten opgenomen wordt (zodat de ploeggrootte 
hiermee rekening moet houden). Deze afwijking tussen niet-werktijd en dagdiensten 
impliceert dat het totaal aantal werknemers in het vijf- dan wel zesploegenstelsel gelijk is 
dan wel licht groter wordt dan in vierploegenstelsels met dezelfde minimumbezetting. 
Opnieuw kan ook de afronding een belangrijke rol spelen. 
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• Vijf- en zesploegenstelsels kunnen enkel een kleiner totaal aantal werknemers (in 

het gehele stelsel) hebben, als alle niet-werktijd tijdens dagdiensten opgenomen 
wordt, en dus niet tijdens de ploegendiensten. Organisatorisch is dit een stuk 
eenvoudiger te realiseren in zesploegenstelsels (aangezien er veel meer dagdiensten 
dan niet-werktijd is), maar dit impliceert dat deze ploegwerknemers minstens een 15% 
van hun arbeidstijd als gewone dagwerknemer functioneren.   

 
 
13.2 De medische impact 
De medische impact van ploegenstelsels is niet in enkele krachtlijnen samen te vatten, 
door de verschillende aard van de medische problemen die in elk stelsel opduiken: 
het gaat om veel meer dan enkel nachtrust. Ook mag men niet vergeten dat in 
ploegenarbeid een aantal problematische aspecten nooit helemaal kunnen 
weggewerkt worden, zelfs niet met de meest gunstige toepassing van 
arbeidsduurverkorting en andere niet-werktijd.  
 
De lezer weze nogmaals gewaarschuwd dat het woord “probleem” niet eenzijdig 
negatief dient opgevat: het gaat steeds om een probleemgebied dat sommige 
werknemers ook effectief als een medisch probleem ervaren, terwijl dat voor anderen 
niet of heel wat minder het geval is. Het begrip “medisch risico” is eigenlijk juister en 
beter, maar we verkiezen het begrip “medisch probleem” of “medisch zwak punt” 
wegens de algemeen aanvaarde maatschappelijke definitie. 
 
Tevens dient erop gewezen dat we in onze bespreking geen rekening kunnen houden met 
de concrete arbeidssituatie. Er worden in elk stelsel keuzes gemaakt met gevolgen, en 
afhankelijk van de bedrijfsorganisatie, de vermoeidheid en belasting door het werk, de 
persoonlijke voorkeuren van de werknemers… kan een bepaald stelsel meer of minder 
geschikt zijn in een arbeidssituatie. En wat goed is in de ene arbeidssituatie hoeft dat 
helemaal niet in een andere arbeidssituatie te wijn.  
 
Onderstaand maken we dan ook geen “hitparade” van stelsels: wat we enkel kunnen doen is 
de zwakke punten van de besproken stelsels duiden, en verduidelijken hoe deze zwakke 
punten kunnen geminimaliseerd worden. Vooreerst overlopen we echter de belangrijkste 
medische problemen die in volcontinue ploegenstelsels aangetroffen worden. 
 
13.2.1 De belangrijkste medische problemen in volcontinue ploegenarbeid 
Het grootste medische probleem is uiteraard (het gebrek aan) nachtrust, dat in volcontinue 
ploegenarbeid nooit opgelost maar wel kan geminimaliseerd worden. De periodiciteit – de 
gecumuleerde vermoeidheid door het verstoorde dagnachtritme na te lang of te kort 
nachtwerk – stelt zich in sommige stelsels zeer scherp en in andere veel minder, al kan het 
probleem opnieuw nooit helemaal weggewerkt worden.  
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Een regelmatig stelsel is relatief eenvoudig op te bouwen, behalve in vijf- en 
zesploegenstelsels waarin men een gehele week vrijaf (via opeenvolgende dagdiensten) 
heeft. Vaak wordt deze vrije week “afgekocht” met een zeer intensieve arbeidsperiode 
gedurende drie of vier weken (met 42 arbeidsuur of meer per week), wat uiteraard ook een 
medische impact heeft.  
 
Het probleemgebied lichamelijke belasting en vermoeidheid komt voornamelijk tot uiting in 
stelsels met een dienstduur van 12 uur. Tussen deze belangrijke probleemgebieden laveren 
de onderzochte stelsels, en een rangorde in deze respectievelijke problemen vastleggen is 
uiteraard niet mogelijk. Een dergelijke rangorde vraagt immers een persoonsgebonden visie 
op die problemen, terwijl ook de concrete arbeidssituatie een grote rol speelt.  
 
Onderstaand gaan we in per stelsel in op volgende elementen: 1/ welke problemen zitten 
“intrinsiek” in een stelsel ingebakken? En 2/ hoe kunnen die medische probleemgebieden 
geminimaliseerd worden door het oordeelkundig opnemen van de niet-werktijd? De lezer 
dient te beseffen dat de dagdiensten beoordeeld zijn als diensten “van 9 tot 5”, hoewel in de 
praktijk heel wat gewone ploegendiensten met inbegrip van nachtdiensten gelopen worden 
(in de regel als vervanging van een afwezige werknemer): met deze elementen kan uiteraard 
in deze analyse geen rekening gehouden worden.  
 
13.2.2 De “intrinsieke” medische problemen van de onderzochte stelsels, voor 

toepassing van de niet-werktijd  
We gaan eerst kort in op de intrinsieke minder sterke medische punten van een bepaald 
stelsel, vooraleer de impact van de niet-werktijd na te gaan. Men kan deze “intrinsieke” 
problemen ook als de “structurele” minder sterke aspecten van een stelsel, en de impact van 
de niet-werktijd als de “conjuncturele” versterking of afzwakking van de intrinsieke 
problemen. 
 

versie A 4 
ploegen 
2+2+3 

4 
ploegen 

7N 

4 
ploegen 
VLNA 

4 
ploegen 
12uur 

5 
ploegen 

2D 

5 ploegen 
5D + ADV 

6 
ploegen

arbeidsduur per week zoals geanalyseerd 42 42 42 42 36,5 36,5 36,5 
synthesevariabele MED 7,09 6,80 6,32 6,69 7,59 7,39 8,36 

REGELMAAT MED1 9,33 9,33 8,18 8,27 8,31 8,95 8,33 
wisselingen in werk- en rustperiodes MED11 10,00 10,00 5,71 7,27 10,00 10,00 8,57 

wisselende arbeidstijd per week MED12 8,93 8,93 9,79 8,50 6,36 8,29 7,86 
gelijkaardige begin- en eindtijden MED13 9,05 9,05 9,05 9,05 8,57 8,57 8,57 

PERIODICITEIT MED2 8,39 7,38 5,98 8,23 8,14 7,89 9,39 
rustperiode na nachtarbeid MED21 7,80 10,00 2,30 7,80 10,00 9,12 10,00 

achterwaartse rotaties MED22 10,00 10,00 10,00 9,50 9,89 10,00 9,93 
rotatiesnelheid MED23 7,38 2,13 5,63 7,38 4,54 4,54 8,25 

NACHTRUST MED3 4,79 5,02 4,35 4,90 6,27 6,01 6,54 
uren nachtarbeid MED31 4,97 4,97 4,97 5,41 6,03 5,98 6,65 

afwijkende slaapperiodes MED32 4,39 5,10 3,09 4,29 6,22 6,06 6,31 
aantal goede nachten slaap MED33 5,00 5,00 5,00 5,00 6,57 6,00 6,67 

BELASTING MED4 7,96 7,96 10,00 6,43 8,74 8,37 9,96 
te lange of te korte diensten MED41c 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 10,00 

korte intervallen MED42 10,00 10,00 10,00 4,29 9,71 10,00 9,88 
te veel opeenvolgende diensten MED43 3,88 3,88 10,00 10,00 6,50 5,10 10,00 
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In eerste instantie valt op dat vierploegenstelsels een groter probleem met nachtrust hebben 
dan vijfploegenstelsels: dat is evident gezien in vierploegenstelsels theoretisch zeven 
nachtdiensten per vier weken gepresteerd worden, wat in vijfploegenstelsels slechts om de 
vijf weken gebeurt. De andere medische problemen zoals rotatiesnelheid (diensten roteren te 
traag of te snel) en een te groot aantal opeenvolgende diensten komen in gelijkaardige zin in 
vier- en vijfploegenstelsels aan bod.   
 
De belangrijkste medische problemen van elk type stelsel zijn: 
• Het vierploegenstelsel met de opgedeelde reeks van 7 diensten die telkens met vroege 

diensten beginnen (dus 2 + 2 + 3 = 7, de eerste gekleurde kolom in bovenstaande tabel) 
heeft naast de nachtrust een probleem door de drie reeksen van 7 opeenvolgende 
diensten na elkaar (MED43).  

• Indien de reeksen van 7 diensten niet opgedeeld worden (dus 7 nachtdiensten na elkaar, 
zie de tweede gekleurde kolom), dan blijven deze problemen behouden maar wordt er 
een probleem aan toegevoegd, namelijk de te geringe rotatiesnelheid (MED23): 7 
nachten na elkaar werken heeft tot gevolg dat men verschillende dagen nodig heeft om 
terug aan het gewone dagnachtritme aangepast te zijn. Dit ploegenstelsel wordt dus 
beter vermeden als het 2 + 2 + 3-systeem (eerste kolom) eveneens kan toegepast 
worden.  

• Een vierploegenstelsel gebaseerd op het VLNA-systeem (derde kolom) bevat 
verschillende problemen: niet alleen zijn er een groot aantal wisselingen (evenveel als er 
diensten zijn: MED11), ook de periodiciteit (MED23) stelt zich opnieuw, niet wegens de te 
lange reeks nachtdiensten maar wegens de te korte reeks. Eén nachtdienst doen en 
weer terugkeren naar het gewone dagnachtritme is cumulatief (dus na verschillende 
maanden werken in dergelijk stelsel) zeer vermoeiend. Dit komt het sterkst tot uiting in 
variabele MED21, waarin de rustperiode na nachtarbeid gemeten wordt: deze is te kort 
want bedraagt slechts 24 uur. Ook voor de andere diensten geldt dat er tussen elke 
dienst een rustperiode van 24 uur is. Aangezien dit stelsel uiteraard eveneens de reeds 
beschreven problemen rond nachtrust kent, dient geconstateerd dat ook deze variant niet 
zo’n goed idee is: de benadering 2 + 2 + 3 (eerste kolom) is medisch het meest 
interessant voor vierploegenstelsels, want spreidt het best de medische risico’s.  

• In de onderzochte variant van een vierploegenstelsel met enkel diensten van 12 uur dient 
naast de nachtrust vooral rekening gehouden met de belasting, dus met de impact van 
12 uur na elkaar werken. Het is moeilijk om dit stelsel te vergelijken met de andere 
stelsels, aangezien het in eerste instantie de concrete arbeidssituatie is die bepaalt of het 
stelsel technisch en menselijk (vermoeidheid) kan gerealiseerd worden. Het analyse-
instrument benadrukt in het bijzonder de lange werktijd tijdens de nachtdiensten, zodat 
de bekomen negatieve medische evaluaties in een concrete situatie zich misschien 
helemaal niet stellen.  
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• In vijfploegenstelsels met dagdiensten (vierde kolom) wordt het probleem rond de 

nachtrust verminderd, gezien de langere cyclus: men werkt 7 nachtdiensten per 5 weken, 
en niet per 4 weken. Dit stelsel kent intrinsiek dus minder problemen dan in de besproken 
vierploegenstelsels. 

• Wel poogt men vaak om sociale redenen de vrije dagen maximaal te concentreren (wat 
in de vijfde kolom het geval is), zodat de minder sterke punten van de hoger besproken 
tweede variant van vierploegenstelsels (tweede kolom) terug opduiken: 7 nachten na 
elkaar werken of te korte rustperiodes na nachtwerk is ook in vijfploegenstelsels helemaal 
niet gezond. Vaak ziet men in vijfploegenstelsels dat gekozen wordt voor een maximale 
“sociale” invulling van het rooster (lange periode vrij, meer vrije weekends), waarbij met 
medische elementen minder wordt rekening gehouden: men combineert een periode met 
veel diensten (en dus medisch zwakke punten) met een periode vrije dagen, die 
inderdaad langer is dan ooit in een vierploegenstelsel kan bekomen worden. De 
medische vooruitgang die vijfploegenstelsels relatief gemakkelijk kunnen bereiken (bij 
evenwichtige spreiding van de diensten over de gehele cyclus) wordt op deze wijze teniet 
gedaan, want “geofferd” op het altaar van de sociaal nuttige vrije tijd. Maar ook hier geldt 
het spreekwoord dat “schijn bedriegt”: deze vijfploegenstelsels met een sterke 
concentratie van diensten op een korte periode kunnen ondanks hun intrinsieke 
medische voordelen toch heel wat problemen kennen.  

• Zesploegenstelsels (meest rechtse kolom) zoals geanalyseerd kennen nog minder 
medische problemen dan de besproken vijfploegenstelsels, al mag daarbij niet vergeten 
worden dat 1/ de betrokken werknemers minimaal 15% van hun arbeidstijd niet in 
ploegen werken, en 2/ verondersteld wordt dat zij hun dagdiensten tussen 9 en 5 
opnemen, wat in de praktijk vaak niet het geval is aangezien met dagdiensten heel wat 
afwezigheden van collega’s worden opgevangen. De bekomen resultaten dienen dus met 
de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd.  

 
Onderstaand gaan we impact van de niet-werktijd na: deze kunnen – indien op de juiste 
wijze toegepast – heel wat van de intrinsieke problemen van elk stelsel verminderen of zelfs 
volledig wegnemen. 
 
13.2.3 De niet-werktijd maximaal opgenomen tijdens het weekend  
Wanneer de niet-werktijd maximaal tijdens het weekend opgenomen wordt (met de volgorde: 
eerst nachtdiensten, dan late diensten, tenslotte vroege diensten), dan worden de besproken 
problemen geminimaliseerd maar niet volledig weggenomen. 
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versie WE 4 ploegen 

2+2+3 
4 ploegen 

7N 
4 ploegen 

VLNA 
4 ploegen 

12uur 
5 ploegen 

2D 
5 ploegen 
5D + ADV 

6 
ploegen

arbeidsduur per week zoals geanalyseerd 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 
synthesevariabele MED 7,81 7,87 7,05 7,40 8,33 8,37 8,56

REGELMAAT MED1 8,54 8,37 7,23 7,99 8,31 8,04 7,69
wisselingen in werk- en rustperiodes MED11 10,00 8,00 5,00 7,27 10,00 8,33 8,57

wisselende arbeidstijd per week MED12 6,57 8,07 7,64 7,64 6,36 7,21 5,93
gelijkaardige begin- en eindtijden MED13 9,05 9,05 9,05 9,05 8,57 8,57 8,57

PERIODICITEIT MED2 8,89 8,91 6,99 8,80 9,17 9,16 9,48
rustperiode na nachtarbeid MED21 8,90 10,00 4,50 8,90 10,00 9,12 10,00

achterwaartse rotaties MED22 10,00 10,00 9,86 9,71 9,94 10,00 9,93
rotatiesnelheid MED23 7,78 6,73 6,63 7,78 7,58 8,36 8,52

NACHTRUST MED3 5,80 5,93 5,57 5,88 7,02 6,86 7,16
uren nachtarbeid MED31 6,34 6,34 6,34 6,66 6,88 7,10 7,35

afwijkende slaapperiodes MED32 5,35 5,73 4,67 5,26 7,06 6,62 6,97
aantal goede nachten slaap MED33 5,71 5,71 5,71 5,71 7,14 6,86 7,14

BELASTING MED4 9,29 9,42 10,00 7,38 9,27 10,00 9,96
te lange of te korte diensten MED41c 10,00 10,00 10,00 6,43 10,00 10,00 10,00

korte intervallen MED42 10,00 10,00 10,00 5,71 9,71 10,00 9,88
te veel opeenvolgende diensten MED43 7,88 8,25 10,00 10,00 8,10 10,00 10,00

 
De nachtrust blijft sowieso een probleem in elk stelsel, en alle hoger gesitueerde problemen 
zijn – zij het soms in verminderde mate - aanwezig: het 2 + 2 + 3-systeem bij de 
vierploegenstelsels geniet om medische redenen nog steeds de voorkeur, het 
vierploegenstelsel met een dienstduur van 12 uur scoort significant lager qua vermoeidheid 
en belasting, terwijl de vijfploegenstelsels duidelijk systematisch beter scoren. Daarbij mag 
wel niet uit het oog verloren worden dat het in vijfploegenstelsels niet zo eenvoudig is om alle 
niet-werktijd tijdens het weekend op te nemen: in de praktijk wordt de niet-werktijd vooral 
opgenomen tijdens de dagdiensten.  
 
13.2.4 De niet-werktijd maximaal opgenomen tijdens nachtdiensten  
Wanneer de niet-werktijd maximaal tijdens nachtdiensten opgenomen wordt (met de 
volgorde: eerst tijdens het weekend, dan op vrijdag en woensdag), dan worden de hoger 
besproken problemen sterker geminimaliseerd: vooral de nachtrust wordt een stuk minder 
groot probleem, behalve voor stelsels met een dienstduur van 12 uur. 
 

versie N 4 ploegen 
2+2+3 

4 ploegen 
7N 

4 ploegen 
VLNA 

4 ploegen 
12uur 

5 ploegen 
2D 

5 ploegen 
5D + ADV

6 
ploegen

synthesevariabele MED 8,22 7,87 7,84 7,43 8,33 8,68 8,56
REGELMAAT MED1 8,40 8,40 7,68 7,99 8,31 8,17 7,69

wisselingen in werk- en rustperiodes MED11 10,00 10,00 5,71 7,27 10,00 10,00 8,57
wisselende arbeidstijd per week MED12 6,14 6,14 8,29 7,64 6,36 5,93 5,93

gelijkaardige begin- en eindtijden MED13 9,05 9,05 9,05 9,05 8,57 8,57 8,57
PERIODICITEIT MED2 9,09 8,38 8,01 8,75 9,17 9,41 9,48

rustperiode na nachtarbeid MED21 8,90 7,80 6,70 8,90 10,00 9,12 10,00
achterwaartse rotaties MED22 10,00 10,00 9,71 9,57 9,94 10,00 9,93

rotatiesnelheid MED23 8,38 7,33 7,63 7,78 7,58 9,10 8,52
NACHTRUST MED3 6,75 6,75 6,61 5,88 7,02 7,89 7,16

uren nachtarbeid MED31 7,09 7,09 7,09 6,66 6,88 8,10 7,35
afwijkende slaapperiodes MED32 6,73 6,73 6,32 5,26 7,06 8,14 6,97

aantal goede nachten slaap MED33 6,43 6,43 6,43 5,71 7,14 7,43 7,14
BELASTING MED4 9,33 8,83 10,00 7,62 9,27 9,07 9,96

te lange of te korte diensten MED41c 10,00 10,00 10,00 7,14 10,00 10,00 10,00
korte intervallen MED42 10,00 10,00 10,00 5,71 9,71 10,00 9,88

te veel opeenvolgende diensten MED43 8,00 6,50 10,00 10,00 8,10 7,20 10,00
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Geconcludeerd mag worden het in vierploegenstelsels medisch mogelijk is een overtuigend 
stelsel te ontwerpen, op voorwaarde dat de niet-werktijd opgenomen wordt tijdens 
nachtdiensten. Uiteraard maken heel wat werknemers van deze mogelijkheid geen gebruik…  
 
13.2.5 De niet-werktijd maximaal opgenomen op de minst betaalde diensten  
Tenslotte bekijken we de in de praktijk meest toegepaste variant, waarin de niet-werktijd 
maximaal opgenomen wordt tijdens de “goedkoopste uren”, namelijk tijdens 1/ vroege 
diensten in vierploegenstelsels, en 2/ dagdiensten in vijf- en zesploegenstelsels.  
 

versie L 4 ploegen 
2+2+3 

4 ploegen 
7N 

4 ploegen 
VLNA 

4 ploegen 
12uur 

5 ploegen 
2D 

5 ploegen 
5D + ADV 

6 
ploegen

synthesevariabele MED 6,43 6,43 6,43 5,71 6,57 6,00 6,67
REGELMAAT MED1 9,11 8,04 7,90 7,92 7,81 7,17 8,55

wisselingen in werk- en rustperiodes MED11 10,00 10,00 5,71 7,27 10,00 10,00 8,57
wisselende arbeidstijd per week MED12 8,29 5,07 8,93 7,43 4,86 2,93 8,50

gelijkaardige begin- en eindtijden MED13 9,05 9,05 9,05 9,05 8,57 8,57 8,57
PERIODICITEIT MED2 9,21 7,81 7,51 8,31 8,14 7,89 9,38

rustperiode na nachtarbeid MED21 10,00 10,00 6,70 7,80 10,00 9,12 10,00
achterwaartse rotaties MED22 10,00 10,00 9,71 9,71 9,89 10,00 9,90

rotatiesnelheid MED23 7,63 3,43 6,13 7,43 4,54 4,54 8,25
NACHTRUST MED3 5,43 5,68 4,98 5,22 6,27 6,01 6,54

uren nachtarbeid MED31 5,09 5,09 5,09 5,47 6,03 5,98 6,65
afwijkende slaapperiodes MED32 4,77 5,52 3,43 4,48 6,22 6,06 6,31

aantal goede nachten slaap MED33 6,43 6,43 6,43 5,71 6,57 6,00 6,67
BELASTING MED4 9,46 8,54 10,00 6,90 8,74 8,37 10,00

te lange of te korte diensten MED41c 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 10,00
korte intervallen MED42 10,00 10,00 10,00 5,71 9,71 10,00 10,00

te veel opeenvolgende diensten MED43 8,38 5,63 10,00 10,00 6,50 5,10 10,00
 
Opvallend is dat de medische problemen zoals besproken in de basisversie (versie A, in 
paragraaf 13.2.2) terug opduiken: de niet-werktijd wordt immers vooral aangewend om het 
loon te maximaliseren, en niet om de medische impact te minimaliseren, en dus blijven de 
structurele medische problemen van dezelfde grootteorde. Enkel de verminderde 
arbeidsduur per week biedt een mogelijkheid om tot een betere evaluatie te komen, wat 
vooral voor vierploegenstelsels van belang is. 
  
We overlopen de belangrijkste conclusies van het medische luik: 
• De vierploegenstelsels scoren op medisch vlak globaal wat lager dan de andere 

stelsels. 
• Bij de vierploegenstelsels komt de variant 2 + 2 + 3 (eerste kolom) er het sterkst 

uit. 
• De stelsels met een dienstduur van 12 uur kennen een belangrijk probleem qua 

vermoeidheid en belasting, dat in eerste instantie ondernemings- en 
arbeidssituatiegebonden is en waaraan weinig algemene conclusies kunnen 
verbonden worden: het analyse-instrument van een gemiddelde arbeidssituatie, en 
dan zijn diensten met een duur van 12 uur uiteraard geen goed idee, vandaar ook 
de lagere cijfers. 



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

154. 

 
• De vijfploegenstelsels scoren globaal iets beter dan vierploegenstelsels, maar 

lijken in de praktijk vaak eerder sociale dan medische ontwerpcriteria voorop te 
stellen. In de praktijk betekent dit dat medisch minder sterke elementen van 
vierploegenstelsels overgenomen worden, eerder dan de bekomen vrije tijd 
medisch gezien maximaal te benutten: men kiest voor een geconcentreerde 
arbeidsperiode gevolgd door een langere vrije periode, zodat de medische 
problemen van vierploegenstelsels niet of in slechts beperkte mate weggewerkt 
worden.   

• Het zesploegenstelsel scoort medisch het best, maar kan niet echt vergeleken 
worden met de andere stelsels: een gedeelte van de arbeidstijd wordt niet in 
ploegen gewerkt (en dus ook niet geanalyseerd), terwijl in de praktijk ongetwijfeld 
ook een aantal dagdiensten niet van 9 tot 5 gewerkt worden zoals in de analyse 
verondersteld. 

 
 
13.3 De sociale impact  
De sociale impact van ploegenstelsels hoeft uiteraard helemaal niet overeen te komen 
met de medische impact: een goed medisch stelsel kan op sociaal vlak minder 
overtuigend zijn, en vice versa. In het bijzonder vijfploegenstelsels kenmerken zich 
vaak voor een expliciete keuze voor een sociale doelstelling, waarbij men aanvaardt 
dat op medisch vlak het stelsel minder sterk scoort dan intrinsiek mogelijk is.  
 
We volgen onderstaand dezelfde werkwijze als hoger: eerst duiden we de belangrijkste 
probleemgebieden die op sociaal vlak intrinsiek in het stelsel aanwezig zijn. Vervolgens gaan 
we na of (en hoe) de beschikbare niet-werktijd deze probleemgebieden kan wegwerken. 
Eerst vatten we echter de belangrijkste sociale probleemgebieden in volcontinue 
ploegenstelsels samen. 
 
13.3.1 De belangrijkste sociale problemen in volcontinue ploegenstelsels 
Er kunnen drie sociale probleemgebieden onderscheiden worden die in het merendeel van 
de stelsels kunnen aangetroffen worden, zij het uiteraard niet in gelijkaardige mate.  
 
Het eerste probleemgebied betreft de hoeveelheid vrije tijd, bestaande uit enerzijds gewone 
vrije dagen (vergelijkbaar met een zaterdag en zondag voor een dagwerknemer) en 
anderzijds verlof, ADV en andere vormen van niet-werktijd. Bij een gelijkaardige arbeidsduur 
(in dit rapport: 36,5 uur per week) en dienstduur (8 uur, 12 uur enkel in het weekend…) wordt 
uiteraard een gelijkaardige hoeveelheid vrije dagen bekomen, onafhankelijk of men in een 
vier-, vijf- of zesploegenstelsel werkt (en men tijdens eventuele dagdiensten ook komt 
werken).  
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Er is wel een belangrijk verschil in het aantal vrijheidsgraden in het opnemen van niet-
werktijd: in vierploegenstelsels wordt (in de regel) al deze vrije tijd volledig vrij opgenomen, 
dus elke werknemer bepaalt zelf wanneer hij zijn verlof, ADV en dergelijke opneemt.  
In vijf- en zesploegenstelsels daarentegen is de arbeidsduurverkorting vertaald in gewone 
vrije dagen (off time), en heeft de werknemer slechts zijn vakantiedagen en 
compensatiedagen voor feestdagen vrij in te vullen. Dit impliceert dat in een ploegenstelsel 
met een gering verschil tussen minimumbezetting en ploeggrootte de keuzevrijheid voor de 
betrokken werknemers aanzienlijk ingeperkt wordt: bij een minimumbezetting van 5 
werknemers en een ploeggrootte van 6 werknemers heeft per dienst immers slechts één 
werknemer de mogelijkheid om een dag niet-werktijd op te nemen, gesteld uiteraard dat er 
niemand ziek is.  
 
In stelsels met een (al dan niet gedeeltelijke) dienstduur van 12 uur ontstaan een groot 
aantal bijkomende vrije dagen: op drie dagen in een 8-urenstelsel wordt immers 24 uur 
gewerkt, wat identiek is aan twee diensten van 12 uur. In een 12-urenstelsel worden dus een 
derde minder arbeidsdagen gepresteerd, ook al werkt men op jaarbasis hetzelfde aantal 
arbeidsuur. Het hoeft geen betoog dat stelsels met een langere arbeidsduur per dienst op dit 
vlak een sterk sociaal voordeel hebben.  
 
Een tweede terugkerend probleemgebied is het aantal volledig vrije avonden. In volcontinue 
ploegenarbeid hebben immers alle diensten een impact op wat het sociale leven ’s avonds: 
• Nachtdiensten beginnen bijna altijd ergens tussen 21.00uur en 24.00uur, dus hebben 

een impact op wat er gebeurt tijdens deze avond. De praktijkargumenten van 
werknemers gaan over de halfgemiste film of voetbalmatch op televisie (de lezer vindt 
zelf ongetwijfeld legio andere voorbeelden…), maar in wezen gaat het om: de avond is 
niet volledig vrij omdat men nog naar het werk moet, en daar qua tijdsorganisatie ook 
moet mee rekening houden.  

• Om diezelfde redenen is er ook een probleem met de late diensten. Om het met een 
boutade te zeggen: bij nachtdiensten mist men de tweede helft van de voetbalmatch, bij 
late diensten de eerste helft.  

• Maar ook de ochtenddiensten hebben een impact op wat er ’s avonds gebeurt: het 
vroege aanvangsuur van de meeste ochtenddiensten brengt met zich mee dat men op de 
voorgaande avond vroeg moet gaan slapen als men een behoorlijke nachtrust wenst. 
Wie bijvoorbeeld om 6.00uur moet beginnen, is om 5.00uur het bed uit want vertrekt om 
5.30uur, wat impliceert dat hij/zij best 8 uur vroeger gaat slapen (dus om 21.00uur). Zelfs 
al slaapt men geen 8 uur dan nog is het onmogelijk voor de meeste mensen tot één uur 
’s morgens op te blijven. Bij ochtenddiensten heeft dus niet de werktijd maar wel de 
vereiste slaaptijd een impact op wat men de avond voordien al dan niet doet. 
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Het laatste sociaal probleem tenslotte is het meest gekende: het aantal vrije weekends. Hier 
zijn de regels eenvoudig: in vierploegenstelsels heeft men (meestal) één weekend op vier 
minstens vrij, in vijfploegenstelsels twee op vijf, en in zesploegenstelsels (opnieuw meestal) 
drie op zes. Via de toepassing van niet-werktijd kan dit uiteraard opgedreven worden (ADV 
opnemen tijdens het weekend…), wat ook mogelijk is door de dienstduur te verlengen (van 8 
naar 12 uur, zodat meer vrije dagen ontstaan).  
Dat neemt niet weg dat vijf- en meerploegenstelsels hier een belangrijk voordelen kennen: 
het werk is zodanig georganiseerd dat er meer vrije weekends ontstaan.  
 
Per stelsel kan de sociale impact echter aanzienlijk, ook al worden de meeste stelsels met 
bovenstaande sociale problemen in meerdere of mindere mate geconfronteerd. We 
bespreken eerst de structurele, in het stelsel “ingebakken” problemen, om vervolgens na te 
gaan hoe de niet-werktijd deze problemen (al dan niet) kan verlichten. 
 
13.3.2 De “intrinsieke” sociale problemen van de onderzochte stelsels, voor 

toepassing van de niet-werktijd  
Zoals bij de medische probleemgebieden worden ook op sociaal vlak duidelijk verschillende 
patronen bij vier- en vijfploegenstelsels geconstateerd. De opvallendste punten hebben we in 
de vorige paragraaf reeds geduid:  
• Het geringe aantal volledig vrije avonden (SOC23) wordt veroorzaakt door het feit dat alle 

diensten een gedeelte van de avond voor zich nemen (respectievelijk voor en na 
22.00uur voor de late en nachtdiensten, plus de vroege diensten vragen een vroege 
aanvang van het uur waarop men gaat slapen).   

• Het aantal vrije weekends (SOC33) is vooral in vierploegenstelsels (1 op de 4 weekends 
volledig vrij tegenover 2 op de 5 weekends in vijfploegenstelsels) eerder laag. 

• Ook het aantal vrij te kiezen niet-werkdagen (SOC11) is in sommige stelsels niet zo 
hoog: in het bijzonder stelsels met een dienstduur van 12 uur kennen immers een derde 
minder arbeidsdagen dan stelsels met een dienstduur van 8 uur. 

 
versie A 4 ploegen 

2+2+3 
4 ploegen 

7N 
4 ploegen 

VLNA 
4 ploegen 

12uur 
5 ploegen 

2D 
5 ploegen 
5D + ADV

6 
ploegen

arbeidsduur per week zoals geanalyseerd 42 42 42 42 36,5 36,5 36,5 
synthesevariabele SOC 5,71 5,79 5,27 7,24 6,37 6,49 6,77 

VERLOF SOC1 6,94 6,94 6,94 10,00 6,31 6,94 6,37 
aantal niet-werkdagen per jaar SOC11 5,92 5,92 5,92 10,00 5,91 5,92 5,99 

aantal effectief rij op te nemen verlofdagen per 
jaar SOC12 

10,00 10,00 10,00 10,00 7,50 10,00 7,50 

WEEK SOC2 5,57 5,88 5,25 7,00 6,83 6,71 7,15 
vrije tijd tijdens week in de loop van de dag 

SOC21 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

vrije tijd tijdens weekavonden SOC22 5,80 6,10 5,50 6,50 7,00 6,88 7,30 
aantal vrije avonden tijdens week SOC23 3,00 3,50 2,50 6,25 5,00 4,80 5,50 

WEEKEND SOC3 5,17 5,17 4,45 5,99 6,17 6,15 6,78 
vrije tijd tijdens weekend in ruime zin SOC31 6,48 6,48 6,31 6,65 7,33 7,23 7,65 
vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin 

SOC32 
6,44 6,44 6,22 6,56 7,13 7,16 7,63 

aantal vrije weekends SOC33 2,50 2,50 0,00 5,00 4,00 4,00 5,00 
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt SOC34 5,25 5,25 5,25 5,75 6,20 6,20 6,83 
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De belangrijkste sociale problemen van elk type stelsel zijn: 
• Alle vierploegenstelsels met een dienstduur van 8 uur (de eerste drie gekleurde 

kolommen in bovenstaande tabel) kennen de beschreven problemen.  
• Bij het VLNA-stelsel (derde kolom) stellen deze problemen zich nog scherper: er is geen 

enkel volledig vrij weekend (SOC33), en slechts één op de vier avonden kan volledig vrij 
ingevuld worden (SOC23), namelijk de avond na de vroege (en voor de late) dienst. Dit 
stelsel is naast medische dus ook om sociale redenen niet te verkiezen. 

• Het vierploegenstelsel met een dienstduur van 12 uur scoort sociaal gezien veel 
overtuigender dan de andere vierploegenstelsels, en de reden ligt uiteraard voor de 
hand: er worden een derde minder arbeidsdagen gepresteerd, en dus is er veel meer 
vrije tijd beschikbaar.  

• Vijfploegenstelsels overtuigen een stuk meer, al worden niet alle probleemgebieden 
weggewerkt: het aantal volledig vrije avonden (SOC23) resulteert in hogere cijfers, wat 
ook geldt voor het aantal vrije weekends (SOC33).  

 
13.3.3 De niet-werktijd maximaal opgenomen tijdens het weekend  
Wanneer alle niet-werktijd tijdens het weekend opgenomen wordt, dan ontstaan op sociaal 
vlak veel betere stelsels, wat vooral bij vierploegenstelsels tot uiting komt gezien, hun grote 
hoeveelheid arbeidsduurverkorting. Stelsels met een dienstduur van 12 uur blijven uiteraard 
het best scoren, terwijl ook de vkijf- en zesploegenstelsels duidelijke voordelen kennen. 
 
Het aantal volledig vrije avonden (SOC23) wordt in alle stelsels als probleemgebied niet of 
slechts weinig weggewerkt (wat trouwens ook geldt als men de nachtdiensten vermindert), 
omdat het een intrinsiek probleem in ploegenarbeid is: het probleem kan allen verminderd 
worden door het aantal diensten te verminderen, wat bij gelijke arbeidsduur per week enkel 
kan door de dienstduur te verhogen. Ook het aantal niet-werkdagen per jaar (SOC11) blijft 
uiteraard als probleemgebied behouden. 
 

versie b: WE 4 ploegen 
2+2+3 

4 ploegen 
7N 

4 ploegen 
VLNA 

4 ploegen 
12uur 

5 ploegen 
2D 

5 ploegen 
5D + ADV 

6 
ploegen

arbeidsduur per week zoals geanalyseerd 42 42 42 42 36,5 36,5 36,5 
synthesevariabele SOC 7,23 7,27 6,83 8,22 7,01 7,85 7,30

VAKANTIE SOC1 6,94 6,94 6,94 10,00 6,31 6,94 6,37
aantal niet-werkdagen per jaar SOC11 5,92 5,92 5,92 10,00 5,91 5,92 5,99

aantal effectief rij op te nemen verlofdagen 
per jaar SOC12 

10,00 10,00 10,00 10,00 7,50 10,00 7,50

WEEK SOC2 5,57 5,73 5,25 7,00 6,83 6,71 7,15
vrije tijd tijdens week in de loop van de dag 

SOC21 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

vrije tijd tijdens weekavonden SOC22 5,80 5,95 5,50 6,50 7,00 6,88 7,30
aantal vrije avonden tijdens week SOC23 3,00 3,25 2,50 6,25 5,00 4,80 5,50

WEEKEND SOC3 8,20 8,20 7,57 7,93 7,44 8,87 7,84
vrije tijd tijdens weekend in ruime zin 

SOC31 
8,35 8,35 8,35 8,10 8,23 9,08 8,40

vrije tijd tijdens weekend in minder ruime 
zin SOC32 

8,94 8,94 8,94 8,50 8,33 9,40 8,63

aantal vrije weekends SOC33 7,50 7,50 5,00 7,50 6,00 8,00 6,67
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt 

SOC34 
8,00 8,00 8,00 7,63 7,20 9,00 7,67
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In algemene zin stelt zich de vraag: waarom scoort elk vijfploegenstelsel – bijna 
onafhankelijk van de wijze waarop het ingevuld wordt – op medisch en sociaal vlak 
beter dan de vergelijkbare vierploegenstelsels, hoewel er per week evenveel (in casu 
36,5 uur) gewerkt wordt? De reden is eenvoudig: een goed vijfploegenstelsel komt op 
medisch en sociaal vlak overeen met de medisch en sociaal meer gunstige varianten 
(WE en N) van de vierploegenstelsels, dus na invulling van de arbeidsduurverkorting 
en andere niet-werktijd.  
De arbeidsduurvermindering van de vierploegenstelsels wordt immers “vastgelegd” in 
gewone vrije dagen: de werknemer kan niet meer kiezen voor bijvoorbeeld een 
maximaal aantal weekendnachten met een voordeel op financieel vlak, maar aan de 
andere kant vooral nadelen op sociaal en medisch vlak.  
 
Dus: een vierploegenstelsel waarin men de niet-werktijd gebruikt voor het 
verminderen van de negatieve medische en sociale impact hoeft helemaal niet 
slechter te zijn dan een goed ontworpen vijfploegenstelsel. Maar een 
vierploegenstelsel waarin men het loon maximaliseert zal in de regel wel minder sterk 
zijn dan een vijfploegenstelsel waarin het loon gemaximaliseerd wordt. Als voorbeeld: 
in het eerste geval werkt men sowieso 7 nachten per 4 weken, in het tweede geval 
slechts per 5 weken. 
 
Uiteraard hebben deze verschillen financiële gevolgen: als de werknemer in het vier- en 
vijfploegenstelsel evenveel per uur verdient, dan is het vijfploegenstelsel per definitie duurder 
voor de onderneming. Er zijn immers meer werknemers noodzakelijk om de moeilijkste 
momenten (zaterdagnacht…) te overbruggen. Wordt de totale kost van het ploegenstelsel 
als uitgangspunt genomen en vervolgens vertaald naar het gemiddelde loon per werknemer, 
dan daalt het gemiddelde loon lichtjes aangezien in het vijfploegenstelsel (in de regel) meer 
werknemers zullen noodzakelijk zijn. 
 
13.3.4 De niet-werktijd maximaal opgenomen tijdens nachtdiensten 
Wanneer de niet-werktijd volledig tijdens nachtdiensten wordt opgenomen ontstaat in wezen 
een gelijkaardig beeld als reeds hoger gegeven: de probleemgebieden vrije weekends, vrije 
avonden en aantal vrij op te nemen niet-werkdagen blijven, zij het in sterk verminderde mate. 
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versie c: N 4 ploegen 

2+2+3 
4 ploegen 

7N 
4 ploegen 

VLNA 
4 ploegen 

12uur 
5 ploegen 

2D 
5 ploegen 
5D + ADV 

6 ploegen

synthesevariabele SOC 6,80 6,80 6,45 8,20 7,01 7,37 7,30
VAKANTIE SOC1 6,94 6,94 6,94 10,00 6,31 6,94 6,37

aantal niet-werkdagen per jaar SOC11 5,92 5,92 5,92 10,00 5,91 5,92 5,99
aantal effectief rij op te nemen 

verlofdagen per jaar SOC12 
10,00 10,00 10,00 10,00 7,50 10,00 7,50

WEEK SOC2 6,21 6,21 6,05 7,00 6,83 7,29 7,15
vrije tijd tijdens week in de loop van de 

dag SOC21 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

vrije tijd tijdens weekavonden SOC22 6,25 6,25 6,10 6,50 7,00 7,24 7,30
aantal vrije avonden tijdens week SOC23 4,25 4,25 4,00 6,25 5,00 6,00 5,50

WEEKEND SOC3 7,03 7,03 6,41 7,90 7,44 7,63 7,84
vrije tijd tijdens weekend in ruime zin 

SOC31 
8,10 8,10 8,10 8,10 8,23 8,48 8,40

vrije tijd tijdens weekend in minder ruime 
zin SOC32 

8,03 8,03 8,03 8,50 8,33 8,42 8,63

aantal vrije weekends SOC33 5,00 5,00 2,50 7,50 6,00 6,00 6,67
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt 

SOC34 
7,00 7,00 7,00 7,50 7,20 7,60 7,67

  
13.3.5 De niet-werktijd maximaal opgenomen op de minst betaalde diensten  
Tenslotte bekijken we de in de praktijk meest toegepaste variant, waarin de niet-werktijd 
maximaal opgenomen wordt tijdens de “goedkoopste uren”, namelijk tijdens 1/ vroege 
diensten in vierploegenstelsels, en 2/ dagdiensten in vijf- en zesploegenstelsels.  
 

versie d: maximaal loon 4 ploegen 
2+2+3 

4 ploegen 
7N 

4 ploegen 
VLNA 

4 ploegen 
12uur 

5 ploegen 
2D 

5 ploegen 
5D + ADV

6 
ploegen

synthesevariabele SOC 5,87 5,95 5,43 7,34 6,37 6,49 6,77
VAKANTIE SOC1 6,94 6,94 6,94 10,00 6,31 6,94 6,37

aantal niet-werkdagen per jaar SOC11 5,92 5,92 5,92 10,00 5,91 5,92 5,99
aantal effectief rij op te nemen verlofdagen per 

jaar SOC12 
10,00 10,00 10,00 10,00 7,50 10,00 7,50

WEEK SOC2 6,20 6,52 5,88 7,37 6,83 6,71 7,15
vrije tijd tijdens week in de loop van de dag 

SOC21 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

vrije tijd tijdens weekavonden SOC22 6,40 6,70 6,10 6,90 7,00 6,88 7,30
aantal vrije avonden tijdens week SOC23 4,00 4,50 3,50 6,75 5,00 4,80 5,50

WEEKEND SOC3 5,17 5,17 4,45 5,99 6,17 6,15 6,78
vrije tijd tijdens weekend in ruime zin SOC31 6,48 6,48 6,31 6,67 7,33 7,23 7,65
vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin 

SOC32 
6,44 6,44 6,22 6,56 7,13 7,16 7,63

aantal vrije weekends SOC33 2,50 2,50 0,00 5,00 4,00 4,00 5,00
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt SOC34 5,25 5,25 5,25 5,75 6,20 6,20 6,83
 
Zoals bij het medische domein duiken de problemen van de basisversie (versie A) opnieuw 
terug op: de niet-werktijd wordt immers vooral aangewend om het loon te maximaliseren, en 
dus niet om het stelsel sociaal meer overtuigend te maken.  
 
De hoger geduide globale lijnen blijven als algemene conclusie behouden:  
• Drie types sociale problemen kunnen door de meeste types ploegenstelsels 

slechts moeizaam vermeden worden: 1/ het aantal effectief vrij op te nemen niet-
werkdagen, 2/ het aantal volledig vrije avonden, en 3/ het aantal volledig vrije 
weekends. 

• De vierploegenstelsels scoren globaal wat lager dan de andere stelsels, in het 
bijzonder als de arbeidsduurverkorting niet op de sociaal meer gunstige momenten 
wordt opgenomen. 
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• Bij de vierploegenstelsels scoort het VLNA-systeem duidelijk minder overtuigend. 
• De stelsels met een dienstduur van 12 uur kennen een belangrijk sociaal voordeel, 

door het groter aantal vrije dagen.  
• Er wordt weinig differentiatie geconstateerd bij de vijf- en zesploegenstelsels, wat 

gedeeltelijk te maken heeft met het feit dat we geen rekening kunnen houden met 
de werkelijke sociale impact van de onvoorspelbare dagdiensten.  

 
 
13.4 En de winnaar is… 
Zoals vaak in deze studie gesteld is het niet mogelijk een hitparade van ploegenstelsels op 
te stellen. Bij ploegenstelsels bestaat er niet zoiets als “de goeden en de slechten” dan wel 
“de cowboys en de indianen” zoals bij de kinderspelen in onze jeugd: de complexe 
ondernemingsrealiteit laat zich niet in dergelijk eenvoudig schema vatten. Maar dat betekent 
uiteraard niet dat elk stelsel even goed (of slecht) is. 
 
We ronden af met een aantal algemene conclusies.  
 
1/ Er bestaat niet zoiets als de “algemene” medische en sociale problemen van 
volcontinue ploegenstelsels. Dit gehele rapport – wat spijtig genoeg ook verklaart 
waarom het zo dik is geworden… - is een bescheiden poging om de diversiteit aan 
problemen te duiden en verklaren. Wanneer men twee stelsels met elkaar vergelijkt 
dienen de problemen eigen aan elk stelsel goed onderzocht en geanalyseerd, en in de 
mate van het mogelijke bij implementatie geminimaliseerd: dat zal uiteraard niet 
steeds volledig mogelijk zijn, en dit rapport wil aan dergelijke analyses en 
vergelijkingen een aantal bouwstenen bijdragen.  
 
2/ Het is mogelijk zowel vier-, vijf- als zesploegenstelsels te bouwen met een 
evenwichtige medische en sociale impact, en waarvan de arbeidskost en 
bezettingsgraad in zeer hoge mate vergelijkbaar zijn. Dit vraagt wel dat de beschikbare 
niet-arbeidstijd – in het bijzonder in vierploegenstelsels – op een medisch en sociaal 
aangewezen manier ingevuld wordt. Hier dient het grote belang van de niet-werktijd 
onderstreept: de niet-werktijd maakt vaak in belangrijke mate het verschil tussen een goed 
en minder goed stelsel. De manier waarop de niet-werktijd georganiseerd wordt lijkt dus 
minstens even belangrijk als de organisatie van de ogenschijnlijk veel belangrijkere werktijd. 
  
3/ Uit de discussie rond bezettingsgraad en ploeggrootte onthouden we één algemene 
conclusie: een zeer grote variatie aan systemen bestaat en kan georganiseerd worden, 
meer dan men vaak vermoedt. Algemene wetmatigheden – bijvoorbeeld: een bepaald 
type ploegenstelsel is per definitie duurder dan een ander, of vraagt in totaal meer 
werknemers – gelden niet, als men alle beïnvloedende variabelen tenminste in de 
analyse wil opnemen.  
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Uiteraard is dat in de praktijk helemaal niet zo eenvoudig of zelfs geheel onmogelijk: 
bijvoorbeeld de toepassing van dagdiensten veronderstelt dat de arbeidsorganisatie 
en interne taakverdeling aan deze dagdiensten aangepast zijn, wat in vele 
ondernemingen geen evidentie is.   
Gesteld mag worden dat vijfploegenstelsels waarin werknemers veel niet-werktijd tijdens 
ploegendiensten opnemen “at the bottom line” wel wat duurder zullen uitvallen, wat niet meer 
het geval is als de niet-werktijd in hoge mate kan gekanaliseerd worden naar de beschikbare 
dagdiensten. 
 
4/ Tenslotte dient gewezen op de stelsels met een dienstduur van 12 uur: deze hebben 
vele (en vooral) sociale voordelen, die echter goed afgewogen moeten worden 
tegenover de medische kostprijs. De vele vrije tijd oogt zeer aanlokkelijk en 
overtuigend, maar de medische belasting moet ook haalbaar zijn, wat in vele 
arbeidssituaties niet het geval is. 
 
 



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

162. 

 
 



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

163. 

14. BIJLAGE 1: BEDRIJFSTIJD, ARBEIDSTIJD, LOONKOSTEN, EN DE 
BEDRIJFSECONOMISCHE BETEKENIS VAN PLOEGENARBEID  

 
Ploegenarbeid kenmerkt zich per definitie door afwijkende arbeidstijden, anders zou het werk 
niet in ploegen georganiseerd worden. Er wordt een grote tijdsorganisatorische diversiteit 
aan stelsels aangetroffen: het aantal ploegen is (bijna altijd) het basiscriterium om de stelsels 
te onderscheiden.  
 
Het merendeel van volcontinue ploegenroosters kenmerkt zich door de aanwezigheid van 
arbeidsduurverkorting: dit impliceert dat er een onderscheid dient gemaakt tussen de 
theoretische arbeidstijd per week (in vierploegenstelsels bijvoorbeeld 42 uur per week) en de 
lagere feitelijke arbeidstijd per week (bijvoorbeeld 36 of 37 uur per week). Ook de manier 
waarop deze arbeidsduurverkorting georganiseerd wordt kan een aanzienlijke impact 
hebben. Dit geldt eveneens – zij het meestal in mindere mate – voor de andere vormen van 
gelegitimeerde afwezigheid, zoals vakantie, anciënniteit en dergelijke meer. 
 
Tevens dient rekening gehouden met de duur van de diensten. In de praktijk worden drie 
verschillende systemen aangetroffen: 1/ enkel diensten van 8 uur, 2/ diensten van 8 uur 
tijdens de week en diensten van 12 uur tijdens het weekend, en 3/ enkel diensten van 12 
uur. Het is evident dat diensten van 12 uur leiden tot heel wat minder arbeidsdagen per jaar 
(terwijl er toch evenveel uur gewerkt wordt). Het aantal diensten per jaar daalt met een derde 
als de dienstduur 12 uur bedraagt, aangezien: 210 diensten * 8 uur = 1680 uur per jaar is 
gelijk aan 140 diensten van 12 uur per jaar. 
 
We bespreken onderstaand enkel de belangrijkste tijdsstelsels, zodat we geen volledigheid 
betrachten: wel komen de meest relevante elementen aan bod.  
 
 
14.1 Arbeidstijd en arbeidsduurvermindering in vierploegenstelsels 
Het vierploegenstelsel was in de afgelopen decennia zeker de belangrijkste vorm van 
ploegenarbeid. Onderstaande tabel verduidelijkt de basiskenmerken van vier ploegen in een 
cyclus van vier weken47. 
 

 aantal diensten per 
cyclus 

duur van 
dienst 

totaal in 
uur 

aantal diensten 
gemiddeld per week 

gemiddelde dienstduur 
per week 

week vroege 5 8 40 1,25 10,00 
week late 5 8 40 1,25 10,00 

week nacht 5 8 40 1,25 10,00 
weekend vroege 2 8 16 0,50 4,00 

weekend late 2 8 16 0,50 4,00 
weekend nacht 2 8 16 0,50 4,00 

totaal aantal diensten 21  168 5,25 42,00 
 

                                                 
47  Een aantal vierploegenstelsels kennen een cyclus met een veelvoud van 4 weken, bijvoorbeeld 12 

weken.  
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Het “zuivere” vierploegenstelsel48 in een volcontinu bedrijf leidt tot een arbeidstijd van 42 uur 
per week: de volcontinue onderneming (bedrijfstijd) draait per week 7 dagen * 24 uur = 168 
uur49, wat per ploeg neerkomt op 168 uur per week / 4 ploegen = 42 arbeidsuur per ploeg. 
Dit betekent eveneens dat per cyclus van 4 weken (zijnde 4 weken * 7 dagen = 28 
kalenderdagen) de werknemers 21 diensten (dus werkdagen) presteren, aangezien 21 
diensten * 8 uur per dienst = 168 uur.  
 
14.1.1 Types van vierploegenstelsels 
De concrete verdeling van deze diensten over de vier cyclusweken kan in wezen volledig vrij 
bepaald worden, maar in de praktijk bestaan er een aantal basisvarianten. De basisindeling 
is:  
• Er worden lange reeksen50 van opeenvolgende diensten dan wel korte reeksen gevormd. 
• Binnen een zelfde reeks wordt steeds hetzelfde type dienst teruggevonden dan wel 

verschillende types: bijvoorbeeld een reeks bestaat uit enkel nachtdiensten (N)  dan wel 
uit opeenvolgend een vroege (V) , late (L) , nachtdienst en vrije dag (T) . De snelle 
opeenvolging van verschillende types diensten wordt omschreven als een stelsel met een 
korte rotatie, in het andere geval gaan het om een lange rotatie. In wezen is ook de 
rotatierichting van belang, maar aan deze variabele gaan we voorbij om het overzicht niet 
nodeloos ingewikkeld te maken.  

• Er bestaan uiteraard ook mengvormen: de nachtdiensten worden bijvoorbeeld in één 
reeks opgenomen terwijl de vroege en late diensten over verschillende reeksen verspreid 
worden. 

                                                 
48  Voor alle duidelijkheid: met het woord “zuiver” wordt bedoeld dat het stelsel in zijn meest ruwe, 

ongecompliceerde versie bestudeerd wordt, dus zonder arbeidsduurverkorting. De afgeleide vormen zijn 
steeds aanvullingen of afleidingen van deze “zuivere” vorm. Er wordt niet mee bedoeld dat deze zuivere 
versie de “ideale” of na te streven variant is. 

49  De schuinsgedrukte tekst verwijst naar een formule of berekening die we in de lopende tekst integreren, 
om de leesbaarheid van het geheel te verhogen. 

50  We gebruiken het begrip “reeks” omdat het in het dagelijkse taalgebruik evident is. Verder in de tekst 
verkiezen we soms het begrip “werkperiode” wanneer dit inhoudelijk logischer is. In het algemeen zijn de 
begrippen reeks en werkperiode synoniem. 
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 korte reeksen (minimum = 3)51 lange reeksen (maximum = 7)52 

gelijkaardige reeksen 
(lange rotatie) 

VVV T LLL T NNN T VVVV T LLLL T NNNN TT VVVVVVV TT LLLLLLL TT NNNNNNN TTT 

verschillende reeksen 
(korte rotatie) 

VLN T … VVLLNNN TTT VVVLLNN TT VVLLLNN TT 

mengvorm53 VVLL T NNNN T VVLL T NNNN TT VVVLLL T NNN T VVVVLLL TT NNNNNNN TTT VVVVLLL TT 

 
De basisvormen kennen uiteraard een aantal varianten: de korte reeksen worden verdubbeld 
(2V 2L 2N 2T), verdriedubbeld, enzovoort, of de lange diensten worden korter en aangevuld 
met enkele vrije dagen en een korte reeks diensten (bijvoorbeeld: 5V 2T 5L 2T 5N 2T 2V 2L 
2N 1T). Maar uiteraard zijn de combinatievarianten (bijvoorbeeld een lange reeks nachten en 
vroege en late diensten over korte reeksen verdeeld) zeer talrijk: het heeft om praktische 
redenen geen zin om al deze varianten in kaart te brengen, zodat deze studie zich 
concentreert op de in de praktijk teruggevonden varianten. Onderstaand een voorbeeld: het 
gaat om een stelsel met lange reeksen en een korte rotatie, telkens bestaande uit 2 of 3 
vroege diensten, 2 of 3 late diensten en 2 of 3 nachtdiensten gevolgd door 2 of 3 vrije dagen. 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
1 V V L L N N N 
2   V V L L L 
3 N N   V V V 
4 L L N N    
5        

 
14.1.2 Arbeidsduurvermindering in vierploegenstelsels 
Een verminderde gemiddelde arbeidsduur per week – wat vandaag in België in elke 
industriële onderneming met een vierploegenstelsel voorkomt – veronderstelt 1/ het 
toekennen van arbeidsduurvermindering54 of ADV (de ploeg werkt wel maar de werknemers 
die een dag ADV opnemen komen die dag niet), en dus ook 2/ het verhogen van de 
ploeggrootte. Arbeidsduurvermindering impliceert immers per definitie dat de ploegen groter 
worden terwijl het aantal werknemers op hetzelfde moment aanwezig in de onderneming 
gelijk blijft, anders is het onmogelijk voor de “vrije” werknemer om een dag 
arbeidsduurverkorting op te nemen.  

                                                 
51  Er worden kortere reeksen dan drie opeenvolgende diensten gevonden, maar deze komen in de praktijk 

vandaag in België (bij weten van de auteur) niet voor een gehele cyclus gehanteerd: in een aantal 
stelsels worden één of meer reeksen van één of twee diensten gevonden, maar deze zijn niet het 
basiskenmerk van het stelsel.  

52  Een gelijkaardige opmerking als hoger: de auteur is niet op de hoogte van een reeks langer dan zeven 
diensten in volcontinue industriële bedrijven in België. 

53  Strikt genomen bestaan er twee combinatietypes: er kunnen 1/ combinaties gemaakt worden van 
gelijkaardige en verschillende reeksen, en er kunnen 2/ combinaties van lange en korte reeksen 
gemaakt worden. Om een en ander niet nodeloos ingewikkeld te maken behandelen we alle 
mengvormen onder dezelfde noemer, ook al hoeven deze combinaties organisatorische of inhoudelijk 
helemaal niet samen te gaan.  

54  In sommige bedrijven worden begrippen als “inhaalrustdag” of “compensatiedag” gehanteerd, maar we 
verkiezen het begrip “arbeidsduurverkorting” (ADV) omdat het beter verduidelijkt waarover het gaat: de 
gemiddelde arbeidsduur per week wordt collectief verminderd.  
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De ADV-dagen worden in de meeste ondernemingen vrij opgenomen55, zodat ze voor de 
werknemer in wezen vergelijkbaar zijn met (vrij op te nemen) vakantiedagen56: op deze 
aspecten gaan we in het volgende hoofdstuk dieper in, onderstaand lichten we eerst de 
berekeningswijze van arbeidsduurverkorting toe. 
  
De berekening van arbeidsduurvermindering vertrekt van de bedrijfstijd op jaarbasis: 
uitgangspunt is dat van de 365 kalenderdagen in een jaar57 eerst de wettelijke vier weken 
vakantie afgetrokken worden. De klassieke twintig vakantiedagen worden als werkdagen 
(van maandag tot vrijdag) beschouwd, wat leidt tot 28 kalenderdagen58. Dit betekent dat er 
niet gerekend wordt met 365 dagen per jaar / 7 dagen per week = 52,14 weken per jaar maar 
slechts met 365 dagen per jaar – 28 kalenderdagen vakantie = 337 cyclusdagen per jaar die 
vervolgens teruggebracht worden tot 337 cyclusdagen per jaar / 7 dagen per week = 48,14 
arbeidsweken per jaar59, wat in het “zuivere” vierploegenstelsel overeenkomt met 48,14 
arbeidsweken * 42 uur per week = 2022 arbeidsuur op jaarbasis.  
 
Een arbeidsduurvermindering van één uur per week leidt tot een arbeidstijd op jaarbasis van 
48,14 arbeidsweken * 41 uur per week = 1973,86 arbeidsuur per jaar, zijnde 2022 – 1973,86 
= 48,14 uur minder dan in het zuivere vierploegenstelsel. Dus: per jaar komt een 
arbeidsduurvermindering van één uur per week neer op iets meer dan zes ADV-dagen60, 
aangezien 48,14 uur arbeidsduurvermindering per jaar / 8 uur per dag = 6,02 ADV-dagen per 
jaar. In algemene zin mag gesteld worden dat de arbeidsduur op weekbasis met tien minuten 
daalt als er één dag ADV per jaar bijkomt. 

                                                 
55  Het merendeel van de volcontinue ondernemingen kent vrij op te nemen ADV-dagen wat impliceert dat 

de werknemer beslist wanneer hij een dag ADV opneemt. Daarnaast bestaan er twee soorten collectief 
op te nemen dagen ADV: enerzijds een vorm van collectieve sluiting, waarvoor bij ons weten geen ADV-
dagen maar enkel gewone vakantiedagen in België gehanteerd worden (wat echter theoretisch niet 
hoeft), en anderzijds verplicht op bepaalde dagen op te nemen ADV-dagen binnen de cyclus, min of 
meer vergelijkbaar met de opgelegde vrije dagen binnen de cyclus (dus zoals een zaterdag en zondag in 
de klassieke werkweek). In de regel wordt een ploeg dan in subploegen A, B, C… gesplitst, waarbij 
groep A bijvoorbeeld collectief op de eerste werkdag van de cyclus niet komt, subgroep B op de tweede 
werkdag, enzovoort. In de toepassing van deze collectieve ADV-dagen wordt heel wat variatie 
aangetroffen, maar het principe blijft hetzelfde, namelijk: er wordt voorafgaand tussen werknemer en 
werkgever overeengekomen wanneer een bepaalde ADV-dag opgenomen wordt. 

56  Hiermee is uiteraard niet bedoeld dat ze per definitie ook financieel op dezelfde manier gewaardeerd 
worden. 

57  We gaan in deze toelichting voorbij aan de problematiek van schrikkeljaren: een schrikkeljaar bestaat uit 
366 dagen, zodat het gemiddeld aantal dagen over verschillende jaren – één schrikkeljaar per vier 
kalenderjaren – neerkomt op 365,25 kalenderdagen per jaar. In de concrete berekeningen in de 
spreadsheet wordt uitgegaan van dit laatste gegeven. Strikt genomen is ook deze benadering niet 
helemaal correct: in de jaren eindigend op “00” (1900, 2000…) vervalt de schrikkeldag, waaraan we 
echter ook in de berekeningen voorbijgaan.  

58  We gaan voorlopig voorbij aan de vertaling van het aantal vakantiedagen in het aantal diensten per 
cyclus: in het merendeel van de ploegenroosters wordt immers niet gewerkt met 20 diensten per 4 
weken wat de berekening aanzienlijk bemoeilijkt. In hoofdstuk 14.1.3 wordt op dit element dieper 
ingegaan. 

59  In enkele ondernemingen baseert de berekening zich op 48 (en geen 48,14) weken per jaar, wat 
resultaten geeft die iets afwijken van de beschreven berekeningsmethode.  

60  Als tenminste uitgegaan wordt van een arbeidsduur van 8 uur per dag. 
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arbeidsduur per week 42 41 40 39 38 37 36 35 34 

arbeidsuren op jaarbasis 2022 1973,9 1925,7 1877,6 1829,4 1781,3 1733,1 1685,0 1636,9
verschil met 42 uur per week, in uur 0 48,1 96,3 144,4 192,6 240,7 288,9 337,0 385,1

verschil met basisversie, in diensten van acht uur 0 6,0 12,0 18,0 24,1 30,1 36,1 42,1 48,1 
afgerond aantal dagen ADV 0 6 12 18 24 30 36 42 48 

 
Hetzelfde resultaat kan ook “van onderuit” bekomen worden61: het toekennen van één ADV-
dag op jaarbasis impliceert dat de arbeidstijd op jaarbasis met 8 uur – één arbeidsdag – 
daalt, wat resulteert in 2022 – 8 = 2014 arbeidsuur per jaar. Vervolgens wordt de arbeidstijd 
per week herberekend, door het nieuwe totaal door 48,14 arbeidsweken per jaar te delen.  
 
dagen ADV arbeidsduur op jaarbasis in uur arbeidsduur per week uur minuten seconden

0 2022 42 42 0 0 
1 2014 41,83383 41 50 1 
2 2006 41,66766 41 40 3 
4 1990 41,33531 41 20 7 
6 1974 41,00297 41 0 10 
8 1958 40,67062 40 40 14 

10 1942 40,33828 40 20 17 
12 1926 40,00593 40 0 21 
14 1910 39,67359 39 40 24 
16 1894 39,34125 39 20 28 

 
De arbeidsduurvermindering kan tenslotte ook per cyclus berekend worden: in het 
onderstaande voorbeeld wil men een arbeidsduur van 36 uur en 36 minuten (zijnde 
rekenkundig 36,6 uur) per week bereiken. De berekening gaat als volgt: het verschil tussen 
het zuivere vierploegenstelsel en de gewenste arbeidsduur per week bedraagt 42 uur – 36,6 
uur = 5,4 uur per week, wat neerkomt op 5,4 uur per week * 4 weken = 21,6 uur per cyclus 
van vier weken. Aangezien men in het zuivere vierploegenstelsel 21 diensten * 8 uur = 168 
uur per cyclus werkt en de arbeidsduurvermindering per cyclus zoals berekend 21,6 uur 
bedraagt, dient men slechts 168 arbeidsuur – 21,6 uur arbeidsduurvermindering = 146,4 
netto arbeidsuur per cyclus te werken. Dit betekent dat deze ploegwerknemer gemiddeld 
geen 168 uur / 4 weken = 21 diensten per cyclus maar slechts 146,4 uur / 4 weken = 18,3 
diensten per cyclus werkt. 
 

theoretische arbeidsduur per week 42,00 uur per week 
werkelijke arbeidsduur per week 36,60 uur per week 

verschil tussen theoretische en werkelijke arbeidsduur 5,40 uur per week 
verschil tussen theoretische en werkelijke arbeidsduur per cyclus 21,60 uur per week 

werkelijke arbeidsduur per cyclus 146,40 uur per cyclus 
 of 18,30 diensten per cyclus 

 

                                                 
61  Met “van onderuit” wordt bedoeld: vanuit de cycli wordt het gehele jaar berekend. Hoger werd uitgegaan 

van het geheel jaar.  
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Onderstaand vergelijken we een zuivere cyclus van 42 uur met een normale werkweek van 
40 uur, om vervolgens voor beide stelsels de arbeidsduurverkorting toe te passen.  
 
 ploegenstelsel normale werkweek verschil 

aantal werkdagen in totale cyclus 21 dagen 75,00% 20 dagen 71,43% 1,00 dagen 3,57% 
aantal vrije dagen in totale cyclus 7 dagen 25,00% 8 dagen 28,57% -1,00 dagen -3,57% 

aantal werkdagen op weekdag 15 dagen 75,00% 20 dagen 100,00% -5,00 dagen -25,00%
aantal vrije dagen op weekdag 5 dagen 25,00% 0 dagen 0,00% 5,00 dagen 25,00%

aantal werkdagen tijdens weekend 6 dagen 75,00% 0 dagen 0,00% 6,00 dagen 75,00%
aantal vrije dagen tijdens weekend 2 dagen 25,00% 8 dagen 100,00% -6,00 dagen -75,00%

 
Het opnemen van ADV-dagen leidt in het voorbeeld gemiddeld tot 18,3 feitelijk gewerkte 
diensten per cyclus. Bij evenwaardige verdeling van deze ADV over de arbeidstijd bekomt 
men onderstaand resultaat: elk cijfer wordt met de verhouding 18,3 feitelijke diensten / 21 
theoretische diensten = 18,3 / 21 = 0,8714 vermenigvuldigd, zodat het aantal werkdagen op 
een weekdag in een cyclus gemiddeld neerkomt op 15 theoretische dagen * (18,3 / 21) = 
13,07 feitelijke werkdagen gemiddeld per week.  
In onderstaande vergelijkende tabel veronderstellen we dat de dagwerknemers eveneens 
een arbeidsduurvermindering tot 36,6 uur per week kennen62.  
 
 ploegenstelsel normale werkweek verschil 

na ADV evenwaardig verspreid over week- en weekenddagen, voor gehele cyclus 
aantal werkdagen in totale cyclus 18,30 dagen 65,36% 18,30 dagen 65,36% 0,00 dagen 0,00% 
aantal vrije dagen in totale cyclus 9,70 dagen 34,64% 9,70 dagen 34,64% 0,00 dagen 0,00% 

aantal werkdagen op weekdag 13,07 dagen 65,36% 18,30 dagen 91,50% -5,23 dagen -26,14%
aantal vrije dagen op weekdag 6,93 dagen 34,64% 1,70 dagen 8,50% 5,23 dagen 26,14%

aantal werkdagen tijdens weekend 5,23 dagen 65,36% 0,00 dagen 0,00% 5,23 dagen 65,36%
aantal vrije dagen tijdens weekend 2,77 dagen 34,64% 8,00 dagen 100,00% -5,23 dagen -65,36%

 
Brengen we deze gegevens terug tot een gemiddelde per werkweek, dan ontstaat een beeld 
dat ook met andere stelsels vergelijkbaar is. 
 
 ploegenstelsel normale werkweek verschil 

na ADV evenwaardig verspreid over week- en weekenddagen, gemiddelde per week 
gemiddeld aantal werkdagen totale week 4,58 dagen 65,36% 4,58 dagen 65,36% 0,00 dagen 0,00% 

gemiddeld aantal vrije dagen in totale week 2,43 dagen 34,64% 2,43 dagen 34,64% 0,00 dagen 0,00% 
gemiddeld aantal werkdagen op weekdag 3,27 dagen 65,36% 4,58 dagen 91,50% -1,31 dagen -26,14%
gemiddeld aantal vrije dagen op weekdag 1,73 dagen 34,64% 0,43 dagen 8,50% 1,31 dagen 26,14%

gemiddeld aantal werkdagen tijdens weekend 1,31 dagen 65,36% 0,00 dagen 0,00% 1,31 dagen 65,36%
gemiddeld aantal vrije dagen tijdens weekend 0,69 dagen 34,64% 2,00 dagen 100,00% -1,31 dagen -65,36%

 

                                                 
62  De berekeningswijze van ADV-dagen voor dagwerknemers is volledig vergelijkbaar met de beschreven 

methode, behalve dat vertrokken wordt van een arbeidsduur van 5 dagen per week * 8 uur per dag = 40 
arbeidsuur per week. We lichten deze berekening dan ook niet verder toe. 
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Geconstateerd wordt dat voor het totaal aantal gewerkte dagen er geen verschillen tussen 
dagwerknemers en ploegenarbeiders zijn, wat ook logisch is gezien de gelijke gemiddelde 
arbeidsduur per week. Uiteraard is er wel een aanzienlijk verschil in de verdeling van de 
arbeidstijd: de gewone dagwerknemers werken nooit in het weekend, wat niet het geval is bij 
ploegwerknemers. 
 
14.1.3 Impact van vakantie- en feestdagen op de arbeidstijd 
Naast de arbeidsduurvermindering bestaan er nog andere vormen van gelegitimeerde 
afwezigheid, zoals vakantiedagen, wettelijke feestdagen, en soms ondernemings- of 
sectorspecifieke afspraken zoals anciënniteitdagen: de toepassing ervan leidt tot aanzienlijke 
verschillen in vergelijking met de dagwerknemers. Deze niet-werkdagen vergroten bovendien 
het verschil tussen de theoretische en feitelijke arbeidsduur, wat de situatie van 
ploegwerknemers nog complexer maakt. We lichten deze elementen toe aan de hand van 
het hoger toegelichte vierploegenstelsel.  
 
We berekenen de netto arbeidstijd in twee stappen: 
• De formele arbeidstijd is de totale bedrijfstijd – in volcontinue bedrijven is dat in niet-

schrikkeljaren 365 dagen * 24 uur = 8760 uur per jaar63 – gedeeld door het aantal 
ploegen, aangezien per definitie in een volcontinue onderneming altijd één van de vier 
ploegen aanwezig is (en nooit meer dan één in een klassiek ploegenstelsel64).  

• Eerst gaan we de bruto arbeidstijd per jaar na: bruto arbeidstijd per jaar = (bedrijfstijd per 
jaar / aantal ploegen) – (aantal uur vakantie + aantal uur ADV). 

• Vervolgens wordt de netto arbeidstijd per jaar berekend: de netto arbeidstijd per jaar = de 
bruto arbeidstijd per jaar – (aantal gecompenseerde uur voor feestdagen en andere 
vormen van gelegitimeerde afwezigheid). 

                                                 
63  In België sluiten een aantal volcontinue bedrijven collectief in de zomer, en soms ook in de winter. Deze 

ondernemingen zijn dus niet helemaal “volcontinu” in de orthodoxe zin van het woord, maar functioneren 
voor het overige wel volledig als volcontinu bedrijf. 

64  In stelsels met vijf en meer ploegen zijn soms twee ploegen tegelijkertijd aanwezig in de onderneming, 
één ploeg “normaal” werkend in het ploegenstelsel en een andere ploeg in een soort dagdienst, 
terugkomdag of inhaaldag, zijnde een werkdag die “naast het ploegenstelsel” gewerkt wordt. Vaak 
worden deze dagen gebruikt voor opleiding en dergelijke. Sowieso verandert in deze laatste gevallen de 
berekening van de arbeidstijd in aanzienlijke mate. Onderstaand gaan we op deze elementen slechts 
kort in, gezien de aanzienlijke variatie uit de praktijk die niet in enkele voorbeelden kan samengevat 
worden. 
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Het vierploegenstelsel in het voorbeeld kent een formele arbeidstijd van (365 dagen * 24 uur) 
/ 4 ploegen = 8760 uur / 4 ploegen = 2190 arbeidsuur per ploeg per jaar. De jaarlijks vakantie 
omvat in de meeste65 bedrijven 20 werkdagen, wat dus neerkomt op 20 vakantiedagen * 8 
uur per dag = 160 uur66. Het resultaat is dat er op jaarbasis formeel 2190 uur formele 
arbeidstijd – 160 uur vakantie = 2030 arbeidsuur gewerkt wordt, zijnde een wekelijkse 
arbeidsduur van 42 uur en 10 minuten, aangezien 2030 uur per jaar / 48,14 weken = 42,17 
arbeidsuur per week. Worden 21 dagen vakantie genomen, dan komt men uit op exact 42 
arbeidsuur per week, aangezien 2030 uur per jaar – 8 uur voor een arbeidsdag = 2022 uur 
op jaarbasis, hetzelfde resultaat als hoger. Onderstaande tabel verduidelijkt in de linkerkolom 
de berekening van de arbeidstijd in het besproken ploegenstelsel, en in de rechterkolom ter 
vergelijking het normale dagstelsel. 
 
Vervolgens wordt de arbeidsduurvermindering berekend zoals in de vorige paragraaf 
verduidelijkt. In bovenstaande tabel zijn 33 ADV-dagen67 op jaarbasis noodzakelijk, wat 
neerkomt op een (bruto) arbeidsduur op jaarbasis van 2022 uur – (33 dagen * 8 uur) = 1766 
uur, zijnde per week iets meer dan de beoogde 36 uur en 36 minuten. We constateren een 
afwijking van ongeveer 5 minuten: dergelijke kleine afwijkingen ten aanzien van de formeel 
overeengekomen werktijd komen in heel wat ondernemingen voor, en zijn voornamelijk het 
gevolg van de afronding van ADV-dagen. Men kent bijvoorbeeld geen driekwart ADV-dag 
per jaar toe. Indien het aantal dagen ADV volledig gekoppeld wordt aan het aantal cycli68 
(ook na de komma), dan verdwijnt dergelijke afwijking. 

                                                 
65  Een aantal volcontinue ondernemingen kennen 21 vakantiedagen, onder andere om een reden die op de 

volgende pagina verduidelijkt wordt. Zie ook voetnoot op pagina voor een verduidelijking van het 
wettelijke karakter van het aantal vakantiedagen. 

66  Al wil dat helemaal niet zeggen dat het gaat om vier weken effectief vakantie, dus 20 werkdagen 
vakantie hoeft helemaal niet gelijk te zijn aan 4 weken vakantie = 28 effectieve dagen vakantie 
(uitgaande van de veronderstelling dat een week = 5 werkdagen + 2 rustdagen): zie de toelichting in het 
volgende hoofdstuk. 

67  Voor de gewone dagwerknemers – die hetzelfde aantal uur per week werken – zijn minder dagen ADV 
noodzakelijk, omdat de berekening van hun arbeidsduurvermindering niet vertrekt van 42 uur maar 
slechts van 40 uur per week = 5 dagen * 8 uur. Om die reden wordt eveneens voor ploegenarbeiders 
een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde betaalde en onbetaalde dagen: de onbetaalde dagen 
overbruggen het verschil tussen 42 en 40 uur per week (om in overeenstemming te zijn met de 
dagwerknemers), terwijl de betaalde ADV-dagen (net zoals voor de dagwerknemers) het verschil tussen 
40 uur en de feitelijke gemiddelde arbeidsduur per week overbruggen.  

68  Bijvoorbeeld 1 onbetaalde dag ADV per cyclus, wat met 52,14 weken per jaar / 5 weken per cyclus = 
10,43 cycli per jaar neerkomt op 1 dag ADV per cyclus * 10,43 cycli per jaar = 10,43 onbetaalde dagen 
ADV per jaar. Indien slechts 10 dagen ADV per jaar toegekend worden ontstaat een 
afrondingsprobleem. 
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ploegenstelsel gewone dagwerknemers 

formele arbeidstijd op jaarbasis 2.190 uur per jaar  2.082,03 uur per jaar  
vrij op te nemen vakantiedagen 20 dagen per jaar 20 dagen per jaar 

formele arbeidstijd op jaarbasis na vakantie 2.030 uur per jaar  1.922,03 uur per jaar  
formele arbeidstijd per week 42,17 uur per wee 39,92 uur per week 
collectief op te nemen ADV 0 dagen per jaar 0 dagen per jaar 

vrij op te nemen andere dagen (betaald en onbetaald) 33 dagen per jaar 20 dagen per jaar 
bruto arbeidstijd op jaarbasis 1.766,00 arbeidsuur per jaar 1.762,03 arbeidsuur per jaar 

gemiddelde arbeidsduur per week 36,68 uur per week 36,60 uur per week 
wettelijke feestdagen (effectief opgenomen) 0 dagen per jaar 10 dagen per jaar 

compensatie voor wettelijke feestdagen 10 dagen per jaar 0 dagen per jaar 
andere overeengekomen afwezigheid: anciënniteit… 4 dagen per jaar 4 dagen per jaar 

netto arbeidstijd op jaarbasis 1.654,00 arbeidsuur per jaar 1.650,03 arbeidsuur per jaar 
 206,75 werkdagen per jaar 206,25 werkdagen per jaar 

netto arbeidsduur per week 34,36 uur per week 34,27 uur per week 

 
Voor de dagwerknemers wordt “van onderuit” gerekend: deze berekening start van de 
arbeidsduur per week (36,6 uur per week), vertaalt deze naar het aantal arbeidsuur per jaar 
(1762,03 uur), om vervolgens de vakantiedagen en ADV-dagen toe te voegen. Ook hier 
wordt een kleine afwijking geconstateerd, aangezien de berekening niet eindigt op 40 uur per 
week maar iets lager. Vertrekt men van een arbeidsduur van 40 uur per week (zoals het 
theoretisch hoort), dan verdwijnt zoals blijkt uit de tabel de afwijking van 5 minuten per week, 
en blijkt dat ook de gemiddelde arbeidsduur per week voor de dagwerknemers iets hoger ligt. 
 
Van deze bruto arbeidstijd dienen vervolgens de tien wettelijke feestdagen afgetrokken, die 
in volcontinue bedrijven meestal niet op de betrokken dag worden opgenomen maar 
“gecompenseerd” worden.  
Hiermee wordt (in de regel) bedoeld dat zij als een vrij op te nemen vakantiedag beschouwd 
worden69. In sommige bedrijven bestaan bovendien bijkomende categorieën van 
gelegitimeerde en wettelijk dan wel via overleg overeengekomen afwezigheid, opnieuw 
onder een groot aantal verschillende benamingen zoals anciënniteitdagen. Ook deze vormen 
van afwezigheid dienen van de totale arbeidstijd op jaarbasis afgetrokken, zodat uiteindelijk 
de netto arbeidstijd op jaarbasis bekomen wordt.  
 
In het voorbeeld wordt op jaarbasis netto 1766 uur per jaar – (10 compensatiedagen voor 
feestdagen + 4 anciënniteitdagen) * 8 uur per dienst = 1654 uur gewerkt, wat neerkomt op 
1654 arbeidsuur / 8 uur per dag = 206,75 arbeidsdagen (van acht uur) per jaar.  
 
Bovenstaande resultaat wordt uiteraard ook bekomen als men de hele redenering “van 
onderuit”, dus vanuit de cyclusduur, opbouwt, zoals onderstaande tabel verduidelijkt. Met 
een cyclusduur van 4 weken zijn er 52,14 weken / 4 weken per cyclus = 13,0357 cycli per 
jaar, waarbinnen formeel 21 diensten gewerkt worden, zodat er op jaarbasis 21 diensten per 
cyclus * 13,0357 cycli = 273,75 werkdagen zijn.  

                                                 
69  Uiteraard is er ook een afzonderlijke verloning voorzien, waaraan we in deze context voorbij gaan. 
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Vervolgens worden daar het aantal dagen vakantie, ADV, feestdagen… van afgetrokken, wat 
in het voorbeeld leidt tot een totaal van 33 ADV-dagen + 20 dagen vakantie + 4 dagen 
anciënniteit + 10 compensatiedagen voor wettelijke feestdagen = 67 dagen gelegitimeerde 
afwezigheid per jaar. Hetzelfde eindresultaat als hoger wordt bekomen, namelijk 273,75 
formele werkdagen – 67 dagen gelegitimeerde afwezigheid = 206,75 netto arbeidsdagen op 
jaarbasis. 
 

bedrijfstijd op jaarbasis 52,14 weken per jaar 
aantal cycli op jaarbasis 13,0357 cycli van 4 weken per jaar 

formele arbeidsdagen per cyclus 21 werkdagen per cyclus 
theoretisch aantal arbeidsdagen per jaar 273,75 werkdagen per jaar 

vrij op te nemen vakantiedagen 20 dagen per jaar 
vrij op te nemen ADV (betaald en/of onbetaald) 33 dagen per jaar 

wettelijke feestdagen (effectief opgenomen) 0 dagen per jaar 
compensatie voor wettelijke feestdagen 10 dagen per jaar 

andere overeengekomen afwezigheid: anciënniteit… 4 dagen per jaar 
totaal aantal vrij te kiezen dagen 67 dagen per jaar 

netto aantal arbeidsdagen per jaar 206,75 werkdagen per jaar 
netto arbeidstijd op jaarbasis 1.654,00 arbeidsuur per jaar  

 
Om een consistente vergelijking tussen stelsels mogelijk te maken wordt een bijkomende 
variabele berekend, namelijk de netto arbeidstijd gedeeld door 52,14 weken per jaar: 
sommige ondernemingen kennen afwijkende vakantieregelingen zodat de door hen 
gehanteerde gemiddelde arbeidsduur niet perfect vergelijkbaar is. Dit is voornamelijk het 
geval in ondernemingen met collectieve sluitingen en/of meer dan wel minder dan 20 
vakantiedagen per jaar. In het voorbeeld betekent dit dat de netto arbeidstijd per week na 
aftrek van het vakantie, ADV en dergelijke neerkomt op 1654 arbeidsuur per jaar / 52,14 
weken per kalenderjaar = 31,72 arbeidsuur op weekbasis.  
Deze variabele is voor alle ploegenstelsels perfect vergelijkbaar. Een gelijkaardig resultaat 
kan trouwens ook voor de dagwerknemers berekend worden. 
 
Tenslotte kan uit het aantal werkdagen per jaar ook het aantal niet-werkdagen per jaar 
afgeleid worden, zijnde alle dagen dat men gelegitimeerd niet moet komen werken. De 
berekening in het hoger gehanteerde voorbeeld gaat als volgt: binnen de voorziene 
werkperiode zijn er 28 kalenderdagen - 21 werkdagen = 7 niet-werkdagen per cyclus, wat 
neerkomt op 7 vrije dagen per cyclus * 13,0357 cycli op jaarbasis = 91,25 vrije dagen. Daar 
dienen de 67 dagen vakantie, ADV, en dergelijke aan toegevoegd, wat leidt tot een totaal 
van 91,25 vrije cyclusdagen + 67 dagen gelegitimeerde afwezigheid = 158,25 niet-
werkdagen op jaarbasis. Samen met de reeds berekende 206,75 werkdagen komt men tot 
de gekende 365 kalenderdagen in een jaar. 
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aantal vrije dagen binnen cyclus 7 dagen “off time” 

aantal cycli 13,0357 cycli van 4 weken per jaar 
aantal vrije dagen binnen cyclus per jaar 91,25 vrije dagen per jaar 

aantal dagen collectief vakantie 0 werkdagen per jaar 
zijnde effectief 0 dagen per jaar 

aantal vrij te kiezen dagen: vakantie, ADV… 67 dagen per jaar 
aantal niet-werkdagen per jaar 158,25 dagen per jaar 

aantal werkdagen per jaar berekend 206,75 werkdagen per jaar 
totaal 365,00 dagen per jaar 

 
In de vergelijking van ploegenstelsels in deze studie wordt een beperkt aantal variabelen als 
uitgangspunt genomen die het stelsel het meest karakteriseren. Deze variabelen moeten 
volledig vergelijkbaar zijn tussen de verschillende stelsels, onafhankelijk van het aantal 
ploegen, de vakantieregeling, of welke factor ook: er blijken slechts weinig mogelijkheden 
voorhanden. De cijfers verwijzen naar het gekende voorbeeld. 
 

gemiddeld aantal werkdagen tijdens weekdagen in volledig stelsel 3,27 dagen 
gemiddeld aantal werkdagen tijdens weekend in volledig stelsel 1,31 dagen 

theoretische arbeidsduur per week 36,60 uur 
berekende arbeidsduur per week 36,68 uur 

netto gemiddelde arbeidsduur per week na aftrek alle vrije dagen (feestdagen…) zonder vakantie 34,22 uur 
netto gemiddelde arbeidsduur per week na aftrek alle vrije dagen inclusief vakantie 31,72 uur 

gemiddelde arbeidsduur per dienst 8,00 uur 

 
14.1.4 Vierploegenstelsels met een dienstduur langer dan acht uur 
Bovenstaande bespreking gaat steeds uit van de klassieke dienstduur van acht uur, die 
echter niet in alle stelsels toegepast wordt. Er zijn twee significante varianten die regelmatig 
voorkomen: 
• In het weekend worden diensten van 12 uur gelopen terwijl tijdens de week de klassieke 

diensten van 8 uur behouden blijven. Op die manier wordt een vrij weekend meer in een 
cyclus van 4 weken bekomen.  

• Alle diensten van acht uur worden vervangen door diensten van 12 uur. Het aantal 
diensten per cyclus daalt met een derde, zodat het aantal vrije dagen met dezelfde 
grootteorde toeneemt. 

 
Strikt genomen betekent dit dat er 18 verschillende types van vierploegenstelsels kunnen 
onderscheiden worden, ervan uitgaande dat we het aantal mengvormen beperkt houden: 
ook daarin is immers nog een grote variatie mogelijk. Aangezien de afwijkende dienstduur 
zich op een gelijkaardige wijze bij vijfploegenstelsels stelt, behandelen we deze elementen 
aan de hand van een voorbeeld in het vijfploegenstelsel. 
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  korte reeksen  lange reeksen  

gelijkaardige reeksen 1 2 
verschillende reeksen 3 4 

dienstduur 
8 uur 

mengvorm 5 6 
gelijkaardige reeksen 7 8 
verschillende reeksen 9 10 

dienstduur 
week: 8 uur 

weekend: 12 uur mengvorm 11 12 
gelijkaardige reeksen 13 14 
verschillende reeksen 15 16 

dienstduur 
12 uur 

mengvorm 17 18 

 
 
14.2 Arbeidstijd, arbeidsduurvermindering en arbeidsduurvermeerdering in 

vijfploegenstelsels 
Naast het vierploegenstelsel wordt het vijfploegenstelsel het meest toegepast in de industrie. 
De basisregels zijn dezelfde als bij het vierploegenstelsel, zodat we het merendeel van de 
reeds besproken elementen niet hernemen. Uiteraard wijkt de arbeidsduur per week af door 
de afwijkende cyclusduur (vijf in plaats van vier weken70), maar er wordt in wezen een 
gelijkaardige berekeningswijze gevolgd: het startpunt van de arbeidsduur per week is 168 
uur totale tijd per week / 5 ploegen = 33,6 arbeidsuur per week, wat neerkomt op 21 diensten 
van 8 uur gedurende vijf (en dus niet vier) weken.  
 
Dat betekent dat er vaak geen arbeidsduurvermindering maar wel arbeidsduurvermeerdering 
aangetroffen wordt, en zelfs dat een combinatie van beide mogelijk is: voor bijvoorbeeld een 
gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week dient er buiten het ploegenstelsel een aantal 
uur per cyclus gewerkt om het verschil met de gewenste 36 uur te overbruggen. Daarvoor 
worden bijkomende werkdagen – met benamingen zoals terugkomdagen, opleidingsdagen, 
dagdiensten… – ingevoerd: we hanteren in deze studie steeds het begrip dagdiensten om 
naar dit type dagen te verwijzen.  
 
Op deze dagen worden vaak opleiding en verwante activiteiten voorzien, terwijl ze ook 
gebruikt worden om afwezigheden in andere ploegen op te vangen: we gaan in deze studie 
ervan uit dat 90% van de dagdiensten in de praktijk gebruikt worden om ploeggebonden 
activiteiten uit te voeren, namelijk 1/ nemen van arbeidsduurverkorting, 2/ opvangen van 
afwezigheid in andere ploegen. In de verdere tekst wordt dit aangeduid als de 
“opvangfunctie” van dagdiensten: zie paragraaf voor een gedetailleerde toelichting. 
Bovendien blijkt de kostenstructuur vaak de werknemers te stimuleren om de niet-werkdagen 
(ADV…) vooral op deze dagdiensten op te nemen: in vele ondernemingen is het verschil 
tussen het uurloon van dagdiensten en weekendwerk zeer aanzienlijk. 

                                                 
70  Dan wel een veelvoud van deze getallen: vijfploegenstelsels kunnen een cyclusduur van bijvoorbeeld 5, 

10 of 15 weken hebben, vierploegenstelsels een duur van 4, 8, 12 of 16 weken.  
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14.2.1 Types van vijfploegenstelsels 
In wezen kan het schema van de types vierploegenstelsels toegepast worden op 
vijfploegenstelsels: ook in deze stelsels zijn lange en korte reeksen mogelijk, kunnen 
dezelfde diensten herhaald worden (lange rotatie) dan wel elkaar snel opvolgen (korte 
rotatie), en kan de dienstduur 8 uur, 12 uur dan wel een combinatie van beide bedragen. 
Uiteraard zijn er opnieuw vele mengvormen mogelijk. Een bijkomende variabele dient 
evenwel toegevoegd, namelijk de eventuele arbeidsduurvermindering: deze variabele heeft 
immers een belangrijke betekenis voor de sociale en medische impact van een stelsel. 
 

   vierploegen vijfploegen 
ADV? dienstduur? reeks? kort lang kort lang 
ADV 8 uur gelijk 1 2 19 20 

aanwezig  verschillend 3 4 21 22 
  mengvorm 5 6 23 24 
 8 uur en gelijk 7 8 25 26 
 12 uur verschillend 9 10 27 28 
  mengvorm 11 12 29 30 
 12 uur gelijk 13 14 31 32 
  verschillend 15 16 33 34 
  mengvorm 17 18 35 36 

ADV 8 uur gelijk   37 38 
Afwezig  verschillend   39 40 

  mengvorm   41 42 
 8 uur en gelijk   43 44 
 12 uur verschillend   45 46 
  mengvorm   47 48 
 12 uur gelijk   49 50 
  verschillend   51 52 
  mengvorm   53 54 

 
Samengevat betekent dit dat er theoretisch 54 verschillende types ploegenarbeid71 in vier- 
en vijfploegenstelsels kunnen ontdekt worden: het hoeft geen betoog dat we al deze types 
niet zullen bespreken. 
 
De essentiële verschillen tussen het vier- en het vijfploegenstelsel worden in onderstaande 
tabel samengevat. De andere elementen – anciënniteitdagen… - zijn in het vijfploegenstelsel 
identiek aan de hoger beschreven werkwijze. 
 

vierploegenstelsel vijfploegenstelsel 
in een cyclus van 4 weken (28 dagen) 5 weken (35 dagen) 

worden standaard (in zuivere vorm) gewerkt 21 diensten 21 diensten 
gemiddelde arbeidsduur per week in zuivere vorm 42 uur per week 33,6 uur per week 

gemiddelde arbeidsduur van 37 uur per week wordt bereikt door 30 ADV-dagen per jaar 
af te trekken  

20,5 dagdiensten per jaar 
toe te voegen 

 

                                                 
71  En geen 72 verschillende types aangezien er vandaag in vierploegenstelsels steeds ADV aangetroffen 

wordt. 
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Onderstaand verduidelijken we verschillende types vijfploegenstelsel: 
• Eerst lichten we het zuiver vijfploegenstelsel (33,6 uur) toe aan de hand van een stelsel 

met een dienstduur van 8 uur tijdens de week en 12 uur tijdens het weekend.  
• Vervolgens gaan we kort in op de technische berekeningswijze van 

arbeidsduurvermeerdering in een klassiek stelsel met een dienstduur van 8 uur. 
• Tenslotte verduidelijken we een vijfploegenstelsel met arbeidsduurvermeerdering en 

ADV, wat eveneens in een aantal ondernemingen voorkomt. 
 
14.2.2 Zuivere vijfploegenstelsels met diensten van 12 uur in het weekend 
Steeds vaker komt voor dat de dienstduur in één cyclus verschilt: de weekdiensten hebben 
een arbeidstijd van 8 uur, terwijl er in het weekend 12 uur per dienst72 gewerkt wordt. Deze 
werkwijze kan theoretisch zowel in vier- als vijfploegenstelsels aangetroffen worden, maar 
wordt in de praktijk meer toegepast in vijfploegenstelsels. De ingreep is duidelijk ingegeven 
door sociale redenen: met een dienstduur van 8 uur wordt er immers in (zuivere) 
vijfploegenstelsels tijdens 3 van de 5 weekends gewerkt, terwijl het met diensten van 12 uur 
in het weekend slechts om 2 weekends gaat.  
 
Uitgangspunt is dat de arbeidsduur voor de totale cyclus gelijk blijft: 4 diensten * 12 uur = 6 
diensten * 8 uur = 48 arbeidsuur. Het aantal diensten per cyclus van vijf weken vermindert 
uiteraard overeenkomstig tot 19 diensten, namelijk 21 “oorspronkelijke” diensten – (6 
diensten van 8 uur + 4 diensten van 12 uur) = 21 – 2 = 19 diensten. Dit kan ook als volgt 
weergegeven worden: 15 diensten van 8 uur tijdens de week + 4 diensten van 12 uur tijdens 
het weekend = 19 diensten per cyclus. In het voorbeeld wordt de vijfploegendienst in zuivere 
vorm behouden, dus zonder bijkomende dagdiensten. 
 

 aantal 
diensten 

duur van 
een dienst 

totaal in 
uur 

aantal diensten 
gemiddeld per week 

gemiddelde duur 
per week 

week vroege 5 8 40 1,00 8,00 
week late 5 8 40 1,00 8,00 

week nacht 5 8 40 1,00 8,00 
weekend vroege 2 12 24 0,40 4,80 

weekend late 0 0 0 0,00 0,00 
weekend nacht 2 12 24 0,40 4,80 

totaal aantal diensten 19  168 3,80 33,60 
gemiddelde duur van een dienst 8,84  8,84 

 

                                                 
72  Er bestaat soms enige onduidelijkheid of diensten van 12 uur in België toegestaan zijn: de Arbeidswet 

van 16 maart 1971 stelt als algemene regel dat in een zesdagenweek (maandag tot zaterdag) er 
maximaal 8 uur per dag gewerkt mag worden, en in een vijfdagenweek (maandag tot vrijdag) negen uur 
per dag: uiteraard bestaan er een groot aantal uitzonderingen. Dezelfde wet stelt dat voor arbeid in 
opeenvolgende ploegen tot 11 uur per dag gewerkt mag worden, en voor continuarbeid bedraagt de 
grens zelfs 12 uur per dag. De wet stelt wel dat het in het laatste geval moet gaan om werk dat om 
technische redenen niet anders dan continu kan georganiseerd worden: men heeft duidelijk het “feu 
continu” van de zware industrie voor ogen. Meer algemeen mag gesteld worden dat het akkoord van het 
Paritair Comité in de regel voldoende is om diensten van 12 uur te organiseren. Zie DOUTREPONT & 
GUERARD 2000 voor een meer gedetailleerde toelichting. 
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Een concreet rooster geeft onderstaande tabel: 1/ 5 vroege diensten van acht uur worden 
gevolgd door 2 vrije dagen, 2/ vervolgens 5 nachtdiensten van 8 uur en twee vrije dagen, 3/ 
dan slechts 2 late diensten van 8 uur gevolgd door 3 vrije dagen, 4/ de eerste twee 
nachtdiensten van het weekend nemen 24 uur in beslag aangezien er diensten van 12 uur 
gewerkt worden, 5/ na 5 rustdagen volgen opnieuw 2 vroege diensten van 12 uur in het 
weekend, 6/ en in de laatste week tenslotte worden na 2 vrije dagen de drie resterende late 
diensten van 8 uur gepresteerd, zodat na een vrij weekend de cyclus opnieuw begint. 
 

ploegtype diensten per dienst arbeidsuur van tot 
Week vroege 5 8 40 5 13 

Vrij 2 0 0   
Week nacht 5 8 40 21 5 

Vrij 2 0 0   
Week late 2 8 16 13 21 

Vrij 3 0 0   
WE nacht 2 12 24 17 5 

Vrij 5 0 0   
WE vroege 2 12 24 5 17 

Vrij 2 0 0   
Week late 3 8 24 13 21 

Vrij 2 0 0   
 
Onderstaande tabel wordt dezelfde werkwijze als bij de vierploegenstelsels toegepast, 
behalve dat uiteraard geen ADV-berekening nodig is.  
 

 ploegenstelsel normale werkweek verschil 
aantal werkdagen in totale cyclus 19 dagen 54,29% 25 dagen 71,43% -6,00 dagen -17,14% 
aantal vrije dagen in totale cyclus 16 dagen 45,71% 10 dagen 28,57% 6,00 dagen 17,14% 

aantal werkdagen op weekdag 15 dagen 60,00% 25 dagen 100,00% -10,00 dagen -40,00% 
aantal vrije dagen op weekdag 10 dagen 40,00% 0 dagen 0,00% 10,00 dagen 40,00% 

aantal werkdagen tijdens weekend 4 dagen 40,00% 0 dagen 0,00% 4,00 dagen 40,00% 
aantal vrije dagen tijdens weekend 6 dagen 60,00% 10 dagen 100,00% -4,00 dagen -40,00% 

gemiddelde per week 
gemiddeld aantal werkdagen in totale week 3,80 dagen 54,29% 4,58 dagen 65,36% -0,78 dagen -11,07% 
gemiddeld aantal vrije dagen in totale week 3,20 dagen 45,71% 2,43 dagen 34,64% 0,78 dagen 11,07% 

gemiddeld aantal werkdagen op weekdag 3,00 dagen 60,00% 4,58 dagen 91,50% -1,58 dagen -31,50% 
gemiddeld aantal vrije dagen op weekdag 2,00 dagen 40,00% 0,43 dagen 8,50% 1,58 dagen 31,50% 

gemiddeld aantal werkdagen tijdens weekend 0,80 dagen 40,00% 0,00 dagen 0,00% 0,80 dagen 40,00% 
gemiddeld aantal vrije dagen tijdens weekend 1,20 dagen 60,00% 2,00 dagen 100,00% -0,80 dagen -40,00% 

 
Wat onmiddellijk opvalt is dat het verschil tussen de ploegwerknemers en de dagwerknemers 
in dit stelsel relatief groot is, zelfs na de arbeidsduurverkorting voor de dagwerknemers: de 
dagwerknemers werken 36 uur en 36 minuten per week zoals in het voorbeeld van het 
vierploegenstelsel. Door de langere dienstduur in het weekend daalt vooral het aantal 
weekenddiensten nog sterker. 
 
Aan de hand van dit voorbeeld lichten we tevens de afwijkende berekeningswijze voor 
vakantieperiodes toe, die gehanteerd worden in ondernemingen met een collectieve sluiting 
in de zomer en/of winter.  
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De onderneming in het voorbeeld sluit voor een collectieve vakantie gedurende vier weken 
(drie weken in de zomer, één week in de kerstperiode), zodat er geen vrij op te nemen 
vakantiedagen zijn. Aangezien drie wettelijke feestdagen in deze periodes (Kerstmis, 
Nieuwjaar, 21 juli) vallen, vermindert ook het aantal compensatiedagen voor de wettelijke 
feestdagen met drie, zodat er slechts zeven behouden blijven. Het resultaat is dat de netto 
arbeidstijd slechts weinig afwijkt van de bruto arbeidstijd, in tegenstelling tot het 
vierploegensysteem: men bekomt 1617,6 bruto arbeidsuur per jaar – (7 compensatiedagen * 
8 uur per dag) = 1561,6 arbeidsuur per jaar, wat neerkomt op slechts 175,75 werkdagen op 
jaarbasis door de langere diensten in het weekend. 
 

formele arbeidstijd op jaarbasis 1.617,60 uur per week 1.922,03 uur per jaar 
vrij op te nemen vakantiedagen 0 dagen per jaar 0 dagen per jaar 

formele arbeidstijd op jaarbasis na vakantie 1.617,60 uur per jaar 1.922,03 uur per jaar 
formele arbeidstijd per week 33,60 uur per week 39,92 uur per week 
collectief op te nemen ADV 0 dagen per jaar 20 dagen per jaar 

vrij op te nemen andere dagen (betaald en onbetaald) 0 dagen per jaar 0 dagen per jaar 
bruto arbeidstijd op jaarbasis 1.617,60 uur per jaar 1.762,03 arbeidsuur per jaar  

gemiddelde arbeidsduur per week 33,60 uur per week 36,60 uur per week 
wettelijke feestdagen (effectief opgenomen) 0 dagen per jaar 3 dagen per jaar 

compensatie voor wettelijke feestdagen 7 dagen per jaar 0 dagen per jaar 
andere overeengekomen afwezigheid: anciënniteit… 0 dagen per jaar 0 dagen per jaar 

netto arbeidstijd op jaarbasis 1.561,60 arbeidsuur per jaar 1.738,03 arbeidsuur per jaar  
 175,75 werkdagen per jaar 217,25 dagen per jaar 

netto arbeidsduur per week 32,44 uur per week 36,10 uur per week 

 
Uiteraard kan ook in het vijfploegenstelsel de alternatieve berekeningswijze “van onderuit” 
gehanteerd worden, zoals onderstaande tabel verduidelijkt. 
 

bedrijfstijd op jaarbasis 48,14 weken per jaar 
aantal cycli op jaarbasis 9,6286 cycli van 5 weken per jaar 

formele arbeidsdagen per cyclus 19 werkdagen per cyclus 
theoretisch aantal arbeidsdagen per jaar 182,94 werkdagen per jaar 

vrij op te nemen vakantiedagen 0 dagen per jaar 
vrij op te nemen ADV (betaald en/of onbetaald) 0 dagen per jaar 

wettelijke feestdagen (effectief opgenomen) 0 dagen per jaar 
compensatie voor wettelijke feestdagen 7 dagen per jaar 

andere overeengekomen afwezigheid: anciënniteit… 0 dagen per jaar 
totaal aantal vrij te kiezen dagen 7 dagen per jaar 

netto aantal arbeidsdagen per jaar 175,94 werkdagen per jaar 
netto arbeidstijd op jaarbasis 1.555,71 arbeidsuur per jaar  

 
Er wordt een kleine afwijking tussen beide berekeningen geconstateerd: deze is het gevolg 
van de collectieve sluiting in de onderneming, en meer bepaald van de vertaling van het 
aantal vakantiedagen in aantal arbeidsdagen dat door de combinatie van 8 en 12 dienstduur 
niet zo eenvoudig is. De “juiste” analyse is de tweede variant. 
De berekeningswijze van een vakantieperiode kan immers op twee manieren uitgevoerd 
worden. De standaard werkwijze is gebaseerd op de klassieke 40 arbeidsuur per week 
tijdens de dag, en komt uit op de gekende vier weken per jaar (20 werkdagen of 28 
kalenderdagen).  
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Startpunt van de alternatieve berekeningswijze is dat een werkdag in een ploegenstelsel niet 
dezelfde betekenis heeft als in een gewoon dagstelsel: wie letterlijk 20 werkdagen aftrekt van 
de totale jaarperiode in een ploegenstelsel komt niet (zoals onderstaand in de 2de 
berekeningswijze) aan 28 kalenderdagen maar aan een hoger getal, omdat er in een 
vijfploegenstelsel meer vrije dagen in de cyclus aanwezig zijn.  
 
 berekeningswijze 1  berekeningswijze 2 

totaal aantal dagen per jaar 365 dagen per jaar 365 dagen per jaar 
collectief op te nemen vakantiedagen 20 werkdagen per jaar 20 werkdagen per jaar 

vrij op te nemen vakantiedagen 0 werkdagen per jaar 0 werkdagen per jaar 
zijnde in totaal 4 weken van 5 werkdagen 4 weken van 5 werkdagen 

en 0 werkdagen  0 werkdagen 
zijnde 36,84 effectieve dagen per jaar 28,00 effectieve dagen per jaar 

bruto arbeidstijd na aftrek vakantie 328,16 kalenderdagen per jaar 337,00 kalenderdagen per jaar 
zijnde in totaal 46 weken (van 7 dagen) 48 weken (van 7 dagen) 

en 6,16 dagen  1,00 dag 
aantal cycli in bruto arbeidstijd per jaar 9,3759 cycli van 5 weken per jaar 9,6286 cycli van 5 weken per jaar 

zijnde 178,14 werkdagen per jaar 182,94 werkdagen per jaar 
totaal aantal vrij te kiezen dagen zonder vakantie 7 vrije dagen per jaar 7 vrije dagen per jaar 

zijnde 171,14 werkdagen per jaar 175,94 werkdagen per jaar 
of 1.513,26 arbeidsuur per jaar 1.555,71 arbeidsuur per jaar 

afwijking 42,44 arbeidsuur per jaar 0,00 arbeidsuur per jaar 

 
In het voorbeeld leidt de eerste benadering tot bijna 37 kalenderdagen. Immers: tijdens 5 
weken (35 kalenderdagen) worden 19 diensten gepresteerd, zodat nog een 20ste dienst dient 
toegevoegd. Deze 20ste vakantiedag komt neer op 1/19de van 35 kalenderdagen. Het 
resultaat wordt 35 kalenderdagen (één cyclus voor de eerste 19 diensten vakantie) + 1/19de 
van 35 kalenderdagen (voor de 20ste vakantiedag) = 35 kalenderdagen + 1,84 kalenderdag = 
36,84 kalenderdagen. Voor alle duidelijkheid: deze benadering wordt in de werkelijkheid niet 
toegepast, de berekening fungeert enkel als voorbeeld. De “fout” in deze benadering zit 
uiteraard in het feit dat diensten van 12 uur werken gelijkgesteld worden aan een 
vakantiedag van 8 uur. 
 
Maar zelfs in een klassiek vijfploegenstelsel met enkel diensten van 8 uur leiden 20 
vakantiedagen tot meer dan 28 kalenderdagen vakantie. Immers: (20 diensten vakantie / 21 
diensten per cyclus) * 35 kalenderdagen in een cyclus = (20 / 21) * 35 = 33,33 
kalenderdagen. 
 
Uiteraard wordt in een vierploegenstelsel (21 diensten op 28 kalenderdagen) een resultaat in 
de omgekeerde richting bekomen: 20 dagen vakantie zijn gelijk aan 20/21ste van een cyclus 
van 28 kalenderdagen, zijnde (20 dagen vakantie per jaar / 21 werkdagen per cyclus) * 28 
kalenderdagen in een cyclus = 26,67 kalenderdagen vakantie per cyclus, aangezien op 28 
werkdagen normaliter 21 diensten gepresteerd worden. 
Tenslotte dient geconstateerd dat op jaarbasis het aantal niet-werkdagen in deze versie van 
vijfploegenstelsels aanzienlijk hoger is dan in het voorbeeld van het vierploegenstelsel: dit is 
enerzijds het gevolg van de kortere arbeidsduur per week (36 versus 33,6 uur), en anderzijds 
van de langere gemiddelde arbeidsduur per dag (diensten van 12 uur in het weekend).  
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aantal vrije dagen binnen cyclus 16 dagen 

aantal cycli 9,6286 cycli van 5 weken per jaar
aantal vrije dagen binnen cyclus per jaar 154,06 vrije dagen per jaar 

aantal dagen collectief vakantie 20 werkdagen per jaar 
zijnde effectief 28 dagen per jaar 

aantal vrij te kiezen dagen: vakantie, ADV… 7 dagen per jaar 
aantal niet-werkdagen per jaar 189,06 dagen per jaar 

aantal werkdagen per jaar berekend 175,94 werkdagen per jaar 
totaal 365,00 dagen per jaar 

 
14.2.3 Vijfploegenstelsels met arbeidsduurvermeerdering 
Zuivere vijfploegenstelsels hebben vanuit het standpunt van de onderneming een aanzienlijk 
nadeel: er wordt slechts gedurende 33,6 uur per week gewerkt, wat een dergelijk stelsel in 
vele bedrijven en sectoren economisch niet rendabel maakt. Om die reden worden een 
aantal diensten toegevoegd die niet “in” de ploeg gewerkt worden. De aard van deze 
diensten kan aanzienlijk verschillen, maar in de regel werken de ploegwerknemers een 
aantal gewone dagdiensten (dus met de dagwerknemers) in het bedrijf mee. Onderstaand 
gaan we in enkel in op de verschillen tussen vijfploegenstelsels met en zonder 
arbeidsduurvermeerdering. Voor de algemene kenmerken van vijfploegenstelsels verwijzen 
we naar hoger. 
 
De berekening voor een arbeidsduurvermeerdering in een vijfploegenstelsel gaat als volgt: 
op jaarbasis bekomt men (steeds na aftrek van vier weken vakantie) een arbeidsduur van 
48,14 arbeidsweken * 33,6 arbeidsuur per week = 1617,6 arbeidsuur per jaar. Wordt de 
arbeidstijd vermeerderd met een aantal bijkomende werkdagen, dan geldt in wezen dezelfde 
berekeningswijze als hoger bij de arbeidsduurvermindering, behalve dat uiteraard de 
berekening in de omgekeerde richting uitgevoerd wordt: één arbeidsdag meer op jaarbasis 
verhoogt de gemiddelde arbeidsduur per week met ongeveer 10 minuten. 
 
aantal arbeidsdagen 

meer per jaar 
arbeidsduur op 

jaarbasis (uur / jaar) 
arbeidsduur 

per week zijnde: uren minuten seconden

0 1617,6 33,60 33 36 0 

1 1625,6 33,77 33 45 58 

2 1633,6 33,93 33 55 56 

3 1641,6 34,10 34 5 54 

4 1649,6 34,26 34 15 52 

5 1657,6 34,43 34 25 51 

6 1665,6 34,60 34 35 49 

7 1673,6 34,76 34 45 47 

8 1681,6 34,93 34 55 45 

9 1689,6 35,10 35 5 43 

10 1697,6 35,26 35 15 42 
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aantal arbeidsdagen 

meer per jaar 
arbeidsduur op 

jaarbasis (uur / jaar) 
arbeidsduur 

per week zijnde: uren minuten seconden

0 1617,6 33,60 33 36 0 

10,4357 1701,1 35,33 35 19 48 

20,8714 1784,4 37,06 37 3 36 

  
In de praktijk echter wordt de arbeidsduur vaak vermeerdert met één bijkomende dagdienst 
per cyclus, wat in een vijfploegenstelsel betekent dat er 52,18 weken / 5 cyclusweken = 
10,0446 cycli zijn. Het toevoegen van één dagdienst per cyclus betekent dan ook dat de 
arbeidsduur veel sneller stijgt. 
 
We behouden de term netto arbeidstijd73 per jaar, maar voegen er een “2” aan toe om aan te 
duiden dat een aantal arbeidsdagen buiten de cyclus toegevoegd worden: de netto 
arbeidstijd per jaar (2) = netto arbeidstijd per jaar (1) + het aantal bijkomende dagen buiten 
de ploegcyclus.  
 
Een stelsel met arbeidsduurvermeerdering door middel van dagdiensten geeft onderstaande 
tabel weer: er worden dus naast de klassieke diensten in ploegverband ook een aantal 
dagdiensten gewerkt tijdens de klassieke arbeidsuren overdag. 
 

 aantal diensten 
per cyclus 

duur van een 
dienst 

totaal in 
uur 

aantal diensten 
per week 

totaal in uur per 
week 

week vroege 5 8 40 1,00 8,00 
week late 5 8 40 1,00 8,00 

week nacht 5 8 40 1,00 8,00 
weekend vroege 2 8 16 0,40 3,20 

weekend late 2 8 16 0,40 3,20 
weekend nacht 2 8 16 0,40 3,20 

dagdienst 2 8,5 17 0,40 3,40 
totaal aantal diensten 23  185 4,60 37,00 

gemiddelde duur van een dienst 8,04  8,04 
 
Aangezien de arbeidstijd van de dagdiensten geen veelvoud hoeft te zijn van 4 uur is het 
mogelijk de bijkomende tijd zeer flexibel in te vullen. In het voorbeeld wordt op weekbasis 
een gemiddelde arbeidstijd van exact 37 uur bereikt door per cyclus van 5 weken 17 uur (2 
diensten van 8,5 uur) bijkomend tijdens dagdiensten te presteren. 

                                                 
73 Op deze wijze wordt immers duidelijk dat het om een “artificiële” arbeidsduurverhoging gaat, want “in” 

het ploegenstelsel worden er niet meer uren gewerkt. De dagdiensten worden per definitie buiten het 
ploegenstelsel gerealiseerd, ook als het gaat om een vervanging wegens ziekte. 
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ploegtype aantal diensten arbeidsuur / dienst totaal arbeidsuur van tot 

Week nacht 5 8 40 21.00 5.00 
WE nacht 2 8 16 21.00 5.00 

Vrij 2 0 0   
Week late 3 8 24 13.00 21.00 
WE late 2 8 16 13.00 21.00 

Week late 2 8 16 13.00 21.00 
Vrij 2 0 0   

Week vroege 1 8 8 5.00 13.00 
WE vroege 2 8 16 5.00 13.00 

Week vroege 1 8 8 5.00 13.00 
Vrij 2 0 0   

Dagdienst 2 8,5 17 7.30 16.00 
Vrij 3 0 0   

Week vroege 3 8 24 5.00 13.00 
Vrij 3 0 0   

 
Een voorbeeld van dergelijk systeem geeft bovenstaande tabel: na 1/ een reeks van zeven 
nachten volgt 2/ twee vrije dagen, dan 3/ een reeks van zeven late diensten opnieuw gevolgd 
door 4/ twee vrije dagen, vervolgens 5/ drie vroege diensten en 6/ twee vrije dagen, 7/ twee 
dagdiensten van 8,5 uur met 8/ drie vrije dagen, om tenslotte te eindigen met 9/ de 
overblijvende drie vroege diensten en 10/ drie vrije dagen (7N 2T 7L 2T 3V 2T 2D 3T 3V 3T). 
Ook dit rooster is duidelijk een combinatie van lange reeksen zonder rotatie (7N en 7L) en 
korte reeksen (de opgesplitste vroege reeks). 
 
14.2.4 Vijfploegenstelsels met arbeidsduurvermeerdering en -verkorting 
Tenslotte gaan we kort in op vijfploegenstelsels met een gemiddelde arbeidsduur die 
opnieuw vergelijkbaar is met deze van vierploegenstelsels, maar waarbij zowel 
arbeidsduurvermindering als –vermeerdering wordt toegepast. De principes achter dit stelsel 
zijn de volgende: 
• Men vertrekt van een klassiek vijfploegenstelsel, wat neerkomt op een arbeidsduur van 

33,6 uur per week. 
• Men voegt vervolgens een groot aantal dagdiensten toe zodat de gemiddelde 

arbeidsduur stijgt tot bijvoorbeeld 38 of 40 uur per week. 
• Vervolgens kent men een aantal dagen arbeidsduurvermindering toe om de gemiddelde 

arbeidsduur weer te doen dalen naar bijvoorbeeld 36 uur per week. 
 
De reden voor deze eerder complexe structuur is sociaal: ADV-dagen zijn vrij op te nemen 
voor werknemers, wat impliceert dat één van de sociale nadelen van zuivere 
vijfploegenstelsels (geen ADV dus weinig vrij op te nemen dagen) vermeden wordt. Net 
zoals hoger gaan we enkel in op de verschillen met de reeds besproken stelsels. 
 

 aantal diensten 
per cyclus 

dienstduur arbeidstijd per 
cyclus 

aantal diensten 
per week 

arbeidstijd per 
week 

week vroege 5 8 40 1 8,00 
week late 5 8 40 1 8,00 

week nacht 5 8 40 1 8,00 
weekend vroege 2 8 16 0,4 3,20 

weekend late 2 8 16 0,4 3,20 
weekend nacht 2 8 16 0,4 3,20 

dagdienst 5 8 40 1 8,00 
totaal aantal diensten 26  208 5,2 41,60 
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In het voorbeeld wordt aan het zuivere vijfploegenstelsel 5 dagdiensten van 8 uur 
toegevoegd, zodat in totaal 208 uur per cyclus gewerkt wordt of bijna 41,60 uur per week 
(wat slechts iets lager is dan het zuivere vierploegenstelsel met 42 uur per week).  
 

ploegtype aantal diensten arbeidsuur / dienst aantal arbeidsuur 
Week vroege 4 8 32 

Week late 1 8 8 
WE late 2 8 16 

Vrij 2 0 0 
Week nacht 3 8 24 
WE nacht 2 8 16 

Week nacht 2 8 16 
Vrij 2 0 0 

Week vroege 1 8 8 
WE vroege 2 8 16 
Week late 4 8 32 

Vrij 3 0 0 
Dagdienst 5 8 40 

Vrij 2 0 0 
 
Een toepassing in een concreet rooster geeft de bovenstaande tabel: het stelsel kent twee 
reeksen van 7 diensten met vroege en late diensten die kort roteren, één lange reeks van 
zeven nachten en tenslotte een blok van vijf dagdiensten.  
 
Uiteraard is in dergelijke stelsels arbeidsduurverkorting noodzakelijk om de gemiddelde 
arbeidsduur te doen dalen: in het voorbeeld wordt een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur 
per week nagestreefd, zodat ADV wordt toegekend om het verschil tussen 41,60 en 36 uur 
per week te overbruggen: dit komt neer op in totaal 34 dagen ADV per jaar. Per cyclus 
worden er dan geen 26 maar slechts 22,5 diensten per cyclus van 5 weken gewerkt, wat 
sterk overeenkomt met de 23 diensten van het besproken vijfploegenstelsel met enkel 
arbeidsduurvermeerdering.  
 

voor ADV tijdens cyclus van 5 weken 
 ploegenstelsel dagstelsel verschil 

aantal werkdagen in totale cyclus 26 dagen 74,29% 25 dagen 71,43% 1,00 dagen 2,86%
aantal vrije dagen in totale cyclus 9 dagen 25,71% 10 dagen 28,57% -1,00 dagen -2,86%

aantal werkdagen op weekdag 20 dagen 80,00% 25 dagen 100,00% -5,00 dagen -20,00%
aantal vrije dagen op weekdag 5 dagen 20,00% 0 dagen 0,00% 5,00 dagen 20,00%

aantal werkdagen tijdens weekend 6 dagen 60,00% 0 dagen 0,00% 6,00 dagen 60,00%
aantal vrije dagen tijdens weekend 4 dagen 40,00% 10 dagen 100,00% -6,00 dagen -60,00%

na ADV evenwaardig verspreid over week- en weekenddagen, voor gehele cyclus 
aantal werkdagen in totale cyclus 22,50 dagen 64,29% 23,23 dagen 66,37% -0,73 dagen -2,08%
aantal vrije dagen in totale cyclus 12,50 dagen 35,71% 11,77 dagen 33,63% 0,73 dagen 2,08%

aantal werkdagen op weekdag 17,31 dagen 69,23% 23,23 dagen 92,92% -5,92 dagen -23,69%
aantal vrije dagen op weekdag 7,69 dagen 30,77% 1,77 dagen 7,08% 5,92 dagen 23,69%

aantal werkdagen tijdens weekend 5,19 dagen 51,92% 0,00 dagen 0,00% 5,19 dagen 51,92%
aantal vrije dagen tijdens weekend 4,81 dagen 48,08% 10,00 dagen 100,00% -5,19 dagen -51,92%

na ADV evenwaardig verspreid over week- en weekenddagen, gemiddelde per week 
gemiddeld aantal werkdagen in totale week 4,50 dagen 64,29% 4,65 dagen 66,37% -0,15 dagen -2,08%
gemiddeld aantal vrije dagen in totale week 2,50 dagen 35,71% 2,35 dagen 33,63% 0,15 dagen 2,08%

gemiddeld aantal werkdagen op weekdag 3,46 dagen 69,23% 4,65 dagen 92,92% -1,18 dagen -23,69%
gemiddeld aantal vrije dagen op weekdag 1,54 dagen 30,77% 0,35 dagen 7,08% 1,18 dagen 23,69%

gemiddeld aantal werkdagen tijdens 
weekend 

1,04 dagen 51,92% 0,00 dagen 0,00% 1,04 dagen 51,92%

gemiddeld aantal vrije dagen tijdens 
weekend 

0,96 dagen 48,08% 2,00 dagen 100,00% -1,04 dagen -51,92%
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14.3 Arbeidsgebonden kostenstructuur van ploegenstelsels 
Onderstaand bespreken we de arbeidskosten die intrinsiek aan ploegenstelsels verbonden 
zijn, zodat we voorbijgaan aan elementen die ook voor dagwerknemers gelden. Tevens 
wordt de impact van fiscaliteit en andere niet arbeidsgebonden elementen geweerd74.  
 
In de arbeidskosten van ploegenstelsels kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
prestatiegebonden (en dus uurgebonden) kosten en andere kosten. Met prestatiegebonden 
wordt bedoeld: de kosten die verbonden zijn met elk uur dat meer (dan wel minder) gewerkt 
wordt. De andere kosten hebben betrekking op het vakantiegeld, een 13de maand, en 
dergelijke meer: zij hangen niet af van het gepresteerde arbeidsuur, maar hebben te maken 
met het arbeidscontract en dergelijke meer.  
 
We bespreken onderstaand de prestatiegebonden kosten voor zover ze een band hebben 
met het ploegenstelsel75: in een eerste deel lichten we toe hoe de loonvorming op basis van 
het aantal gepresteerde arbeidsuur tot stand komt. Vervolgens komen de niet-werkdagen 
zoals betaalde en onbetaalde dagen ADV aan bod.  
 
Waarom een dergelijk gedetailleerde analyse van de arbeidsduurverkorting? Wanneer een 
vrije dag wordt opgenomen heeft dit een belangrijke impact, op medisch en sociaal vlak. 
Uiteraard is er ook een impact op het inkomen van de betrokken werknemer. Vanuit 
bedrijfsstandpunt dient eraan toegevoegd dat de ploeggrootte en bezettingsgraad van de 
ploeg ook door de (geplande) afwezigheid van werknemers beïnvloed wordt. 
 
We onderscheiden verschillende types van keuzegedrag bij werknemers, en gaan hun 
impact op de loonvorming na evenals op medisch en sociaal vlak. We werken waar dit zinvol 
is volgende types uit: 
• De basisversie vertrekt van het volledige uurrooster (voor vier ploegen bijvoorbeeld: 42 

uur). 
• Een tweede versie poogt de negatieve sociale gevolgen te minimaliseren door het 

weekendwerk te minimaliseren: uiteraard heeft dit ook financiële consequenties. 
• Een derde versie poogt vooral de medische effecten te beperkten door het nachtwerk te 

minimaliseren: ook hier worden uiteraard financiële consequenties geconstateerd. 
• Tenslotte wordt het loon gemaximaliseerd door de arbeidsduurverkorting toe te passen 

op de minst betaalde momenten. 

                                                 
74  We gebruiken zowel de begrippen kosten (voor de onderneming) en inkomsten (voor de werknemer). 

Het is in deze studie immers niet de bedoeling op zoek te gaan naar de “voordelen” voor de ene dan wel 
“nadelen” voor de andere: we pogen op een objectieve en overzichtelijke manier de financiële aspecten 
van verschillende stelsels ploegenarbeid in kaart te brengen, zodat beide perspectieven per definitie aan 
bod komen. De tekst is geschreven vanuit het standpunt van een werknemer. 

75  In de uiteindelijke versie van het softwareprogramma heeft de gebruiker de mogelijkheid om deze 
indirecte loonvormen zelf in te brengen, zodat de werkelijke loonkost integraal kan berekend worden. 
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• Een laatste versie tenslotte gaat na wat de impact is van een geconcentreerde opname 

van de arbeidsduurverkorting, als men bijvoorbeeld drie of meer diensten na elkaar niet 
aanwezig is in de onderneming. 

 
14.3.1 Uitgangspunt: het inkomen uit werkdagen 
In een ploegenstelsel – zoals in de meeste andere tijdsstelsels - wordt voor arbeiders steeds 
vertrokken van de prestatie per arbeidsuur76: deze prestatie wordt in ploegenstelsels 
berekend in functie van het moment waarop de prestatie verricht wordt, namelijk vroege, late 
of nachtdiensten dan wel week- of weekenddiensten77. Onderstaand voorbeeld baseert zich 
op een concreet voorbeeld: hoewel de concrete cijfers verschillen per onderneming blijft de 
berekening overal in wezen identiek, onafhankelijk van het aantal ploegen of weken dat het 
stelsel omvat78. 
  
Er wordt vertrokken van een basisuurloon, in de regel het basisuurloon voor een gewone 
dagwerknemer die (min of meer) gelijkaardig werk verricht. Om te vermijden dat een 
gedetailleerde vergelijking van loonstructuren in de onderzochte ondernemingen 
mogelijk wordt, is voor elke onderneming in dit onderzoek het basisuurloon 
vastgelegd op 10 euro79. Het werkelijke cijfer wijkt hiervan af en is uiteraard ondernemings- 
of sectorspecifiek, maar we willen vermijden dat de lezer zich zou concentreren op de vraag 
“hoeveel verdient een ploegwerknemer in onderneming/sector A in vergelijking met 
onderneming/sector B”: deze ongetwijfeld interessante vragen hebben in deze studie geen 
plaats80. Bovendien concentreren we ons op de structuur van de loonvorming in alle stelsels, 
eerder dan op concrete cijfers. 
 
Naast het basisuurloon als startpunt zijn twee elementen van belang: 1/ wordt het 
basisuurloon voor bepaalde prestaties verhoogd, en zo ja, met hoeveel procent, en 2/ hoe 
hoog is de ploegenpremie die het uurloon bijkomend verhoogt?  

                                                 
76  We gaan voorbij aan de verschillen tussen bedienden en arbeiders in ploegen, omdat de 

ploegwerknemers in zeer grote meerderheid arbeiders zijn. Indien nodig kan de maandwedde van 
bedienden (minstens bij benadering) ook per uur kan uitgedrukt worden, door de maandwedde te delen 
door het aantal arbeidsuur per maand. 

77  Er bestaat een grote diversiteit aan ploegenpremies (en verwanten zoals nachtpremies en 
weekendpremies): in deze studie drukken we de ploegenpremie steeds uit in een percentage van het 
basisuurloon, wat echter niet overal evident is. Een aantal ondernemingen kennen forfaitaire 
verhogingen voor bepaalde prestaties zoals zondagwerk, dus onafhankelijk van het uurloon van de 
betrokken werknemer: in de afwijkende gevallen hebben we een “gemiddelde” werknemer als 
uitgangspunt genomen, en de forfaitaire sommen in een percentage van het uurloon van deze 
werknemer omgezet.  

78  Ook voor dagdiensten in het vijfploegenstelsel (dagen bijkomend gewerkt buiten het uurrooster) geldt dat 
een bepaald uurloon aan deze prestatie verbonden is, zodat de beschreven werkwijze principieel 
behouden blijft. In de regel is het loon tijdens dagdiensten aanzienlijk lager. 

79  Het uurloon betreft steeds het bruto uurloon (dus voor toepassing van de persoonsgebonden fiscaliteit 
door de overheid), maar in wezen is dit aspect volledig irrelevant voor deze discussie: we besteden er in 
de verdere tekst geen aandacht aan. 

80  Dezelfde opmerking als voor voetnoot 75: in de definitieve versie van het softwarepakket wordt wel de 
mogelijkheid voorzien om het werkelijke uurloon in te brengen. 
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In wezen zijn er twee situaties mogelijk: 
• Per type dienst wordt een verschillend uurloon betaald. In de regel betekent dit minstens 

dat op zaterdag- en zondagnacht een hoger uurloon betaald wordt. Deze situatie komt 
veruit het meest voor, al wordt recent een tendens geconstateerd om de geglobaliseerde 
ploegenpremie meer toe te passen. 

• Voor elke dienst wordt hetzelfde uurloon betaald, zowel op zaterdagnacht als 
maandagochtend, wat bekend staat als een “geglobaliseerde” ploegenpremie.  

 
We bespreken onderstaand enkel de meest gangbare situatie, aangezien de geglobaliseerde 
dienstpremie in wezen een bijzonder geval is van de oorspronkelijke situatie: exact dezelfde 
werkwijze kan toegepast worden met voor elke dienst dezelfde premie, wat neerkomt op een 
geglobaliseerde ploegenpremie. 
 
Onderstaande tabel geeft een voorbeeld van de oorspronkelijke situatie: het basisuurloon 
van 10€ wordt weergegeven als 100%, en per type dienst wordt naast het uurloon de 
zogenaamde ploegenpremie eraan toegevoegd, om tot het feitelijke uurloon per type dienst 
te komen. Deze tabel is een representatief voorbeeld voor heel wat Belgische bedrijven: 
tijdens de week kennen de vroege diensten een beperkte ploegpremie, de late diensten 
worden al wat beter betaald, terwijl de nachtdiensten meer dan aanzienlijk beter betaald 
worden. Tijdens het weekend worden nog aanzienlijk hogere cijfers bekomen. Tevens geldt 
opnieuw dat vroege diensten het minst en nachtdiensten het best betaald worden.  
 
Voor de berekening wordt vervolgens per cyclus het aantal arbeidsuur van een bepaalde 
type dienst (weekdag vroege…) vermenigvuldigd met het overeenstemmende uurloon, zodat 
per cyclus een uurloon bekomen wordt. Dit bestaat uit het basisuurloon (bepaald op 10€) 
aangevuld met het gewogen gemiddelde van ploegenpremies en (eventueel verhoogde) 
uurlonen: we omschrijven deze totale verhoging tegenover het basisuurloon als de 
gemiddelde dienstpremie per uur81.  

                                                 
81  In de praktijk beter gekend als een gemiddelde shiftpremie per uur. In ondernemingen met een 

geglobaliseerde dienstpremie wordt dit percentage toegepast op elk uur dat gewerkt wordt, zodat op het 
einde van de cyclus exact hetzelfde resultaat bekomen wordt. Deze werkwijze benadert dus de 
berekening van een bediendewedde aangezien het loon (dan wel de wedde) per maand in principe aan 
elkaar gelijk is. Het eindresultaat per cyclus is theoretisch uiteraard hetzelfde, maar de “psychologische” 
verschillen kunnen aanzienlijk zijn: een werknemer zal immers minder geneigd zijn de “bestbetaalde” 
diensten (meestal nachtwerk in het weekend) te verkiezen boven de gewone dagdiensten tijdens de 
week, omdat deze toch netto evenveel opleveren.  
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% uurloon % ploegpremie uurloon totaal arbeidsuur per cyclus loonkost per cyclus 

week vroege 100,0% 6,0% 10,60 106,0% 40 424 
week late 100,0% 8,0% 10,80 108,0% 40 432 

Week nacht 100,0% 26,0% 12,60 126,0% 40 504 
zaterdag vroege 147,5% 12,0% 15,95 159,5% 8 128 

zaterdag late 175,0% 16,0% 19,10 191,0% 8 153 
zaterdag nacht 187,5% 52,0% 23,95 239,5% 8 192 
zondag vroege 200,0% 12,0% 21,20 212,0% 8 170 

zondag late 200,0% 16,0% 21,60 216,0% 8 173 
zondag nacht 200,0% 52,0% 25,20 252,0% 8 202 

 totaal loon per wisselcyclus 168 2.376 

 
In het voorbeeld wordt een gemiddeld uurloon bekomen van 2376€ per cyclus / 168 
arbeidsuur per cyclus = 14,14€ per uur, zijnde 4,14€ meer dan het basisuurloon van 10€, wat 
neerkomt op een gemiddelde shiftpremie van 41,43%, namelijk (14,14€ gemiddeld uurloon in 
ploegendienst - 10€ basisuurloon) /10€ basisuurloon = (14,14 - 10) / 10 = 41,43%.  
 

aantal arbeidsuur per cyclus  168 uur / cyclus 
totaal loon per wisselcyclus  2.376 € / cyclus 

gemiddelde loon per uur  14,14 € / uur 
gemiddelde shiftpremie per uur 41,43% 4,14 € / uur 

 
14.3.2 Een bijkomend element: de impact van gewerkte feestdagen 
Voor de volledigheid dient één element bijkomend aan de analyse toegevoegd: feestdagen 
waarop men werkt worden in de regel beter beloond, en tevens wordt een bijkomende vrije 
dag als compensatie voor de gewerkte feestdag voorzien. Het directe werkinkomen zoals 
hoger berekend wordt dus nog iets verhoogd doordat gedurende 10 potentieel gewerkte 
feestdagen een meerinkomen volgt. 
 
Vooreerst dient berekend hoeveel feestdagen per jaar een gemiddelde werknemer eigenlijk 
werkt: deze kans wordt zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt vooral beïnvloed door het 
aantal ploegen binnen het stelsel82. De kans dat men moet werken op een feestdag bedraagt 
3 ploegen actief per dag / aantal ploegen in rooster, wat in een vierploegenstelsel neerkomt 
op 3 / 4 = 75%, in een vijfploegenstelsel op 3 / 5 = 60%, enzovoort. 
 

10,00 feestdagen kans dat men werkt gemiddeld gewerkte feestdagen per jaar 
op een weekdag 7 75,00% 5,25 
op een zaterdag 0 75,00% 0 

op een zondag 3 75,00% 2,25 
totaal 10  7,5 

kans dat men op feestdag werkt : 3 ploegen 
op een totaal van 4 ploegen 

zijnde 75,00%  
 

                                                 
82  We gaan zoals steeds voorbij aan elementen - zoals diensten van 12 uren – die de berekening wat 

complexer maken maar de intrinsieke berekeningswijze niet wezenlijk beïnvloeden. Ook aan een 
collectieve sluiting in zomer en/of winter – waardoor het aantal potentieel gewerkte feestdagen daalt – 
gaan we om een gelijkaardige reden voorbij. 
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Niet alle tien feestdagen83 vallen uiteraard op dezelfde weekdag of zondag wat de verloning 
kan beïnvloeden, bijvoorbeeld als de feestdag zogenaamd “dubbel” betaald wordt: in 2002 
vallen zeven van de tien feestdagen op een weekdag en drie op een zondag. Netto betekent 
dit dat de gemiddelde ploegwerknemer in een klassiek vierploegenstelsel 5,25 feestdagen op 
een weekdag werkt en 2,25 op een zondag, zoals uit bovenstaande tabel blijkt.  
 
In de regel worden gedetailleerde afspraken in het betrokken paritaire comité dan wel 
ondernemingsraad gemaakt over de financiële voorwaarden voor deze diensten: we gaan 
aan de concrete cijfers voorbij84, en verduidelijken enkel de vertaling van het gemiddeld 
aantal gewerkte feestdagen naar het loon.  
 

 netto "feestdiensten" 
per jaar 

arbeidsuur 
per dienst 

“feestarbeidsuur” 
per jaar 

gemiddelde loon85 "feestloon" 

weekdag 5,25 8 42 113,33% 476,00 euro 
zaterdag 0 8 0 196,67% 0,00 euro 
zondag 2,25 8 18 226,67% 408,00 euro 
totaal 7,5    totaal 884,00 euro 

    aantal cycli op jaarbasis 12,29 cycli 
    gemiddeld per cyclus 71,90 euro 
    gemiddeld per feestdag 88,40 euro 
    gemiddeld per uur 11,05 euro 

 
In de onderzochte onderneming zou een werknemer die alle feestdagen zou werken 
uiteindelijk 884 € meer verdienen: per cyclus verdient hij dus 884 € / 12,29 cycli per jaar 
aanwezig in bedrijf = 71,90 € gemiddeld meerinkomen per cyclus. Per feestdag komt dat 
uiteraard neer op 884 € / 10 wettelijke feestdagen per jaar = 88,4 € gemiddeld meerinkomen 
per feestdag, zodat bij de berekening van de compensatiefeestdag per uur moet rekening 
houden met 88,4 € gemiddeld per feestdag / 8 uur per werkdag = 11,05 € per uur.  
 
In het voorbeeld verdient een gemiddelde werknemer per cyclus dus 2.376 € voor 168 uur 
arbeid, waaraan de berekende 71,90 € per cyclus dient toegevoegd als gemiddeld 
meerinkomen voor gewerkte feestdagen. In de verdere analyse in deze studie doen we dat 
evenwel niet gezien de grote diversiteit en ook complexiteit die de berekening van het 
meerinkomen van feestdagen vraagt. Bovendien heeft deze diversiteit niets met het 
ploegenstelsel te maken maar wel met het sociaal overleg, de ondernemingsvoorkeuren en 
vaak ook tradities binnen de onderneming.  

                                                 
83  Ervan uitgaande dat de onderneming geen collectieve sluitingsperiode kent, zodat tijdens een aantal 

feestdagen wel degelijk niet gewerkt wordt zodat deze feestdagen ook niet gecompenseerd worden. 
84  In de spreadsheetversie wordt wel de mogelijkheid voorzien om ook deze elementen gedetailleerd te 

berekenen. Er bestaat nogal wat diversiteit in de verloning van feestdagen voor ploegwerknemers: naast 
een vorm van dubbele betaling bestaan er toeslagen van 100%, een forfaitaire toeslag, en dergelijke 
meer. Het is evident dat we in deze context hierop niet verder ingaan. 

85  Om de berekening te vereenvoudigen nemen we het gemiddelde van een vroege, late en nachtdienst. 
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Dus: we bespreken de bedrijfseconomische aspecten van ploegenarbeid verder 
zonder rekening te houden met het meerinkomen volgend uit gewerkte feestdagen. 
Deze “fout” wordt in het softwarepakket uiteraard niet gemaakt.  
Voor deze studie echter heeft deze fout geen betekenis aangezien we het even “foute” 
standaarduurloon van 10 € hanteren als basis van alle berekeningen. 
 
 
14.4 De economische en organisatorische aspecten van niet-werkdagen  
Wanneer een werknemer (gelegitimeerd) een dag niet komt werken heeft dit een belangrijke 
impact, zowel op medisch en sociaal vlak als op het inkomen van de werknemer. Voor de 
onderneming dient eraan toegevoegd dat naast de kosten ook de vereiste ploeggrootte en 
bezettingsgraad door de (geplande) afwezigheid van werknemers beïnvloed wordt. 
 
De tot nu toe relatief eenvoudige berekening van het arbeidsinkomen wordt aanzienlijk 
bemoeilijkt door de toepassing van niet-werkdagen, volgend uit de arbeidsduurverkorting en 
dergelijke meer. Het probleem wordt in twee gesplitst: in eerste instantie berekenen we het 
gemiddelde arbeidsduur dat per cyclus niet gewerkt wordt, om vervolgens het 
minderinkomen dat hieruit volgt te duiden. 
 
Vooraleer op de problematiek dieper in te gaan dienen een aantal begrippen verduidelijkt: 
• Met een ‘vrije dag’ bedoelen we een dag (tijdens de week of het weekend) waarop 

voorzien is dat een werknemer standaard niet komt werken86. Voor de gewone 
dagwerknemers zijn de zaterdag en zondag dus traditioneel vrije dagen, maar voor de 
ploegwerknemers kan dit aanzienlijk complexer liggen: de vrije dagen kunnen we 
omschrijven als 1/ de dagen dat de ploegwerknemer niet moet komen werken, waarvoor 
2/ hij dan ook geen ADV… moet opnemen.  

• Een ‘niet-werkdag’ is dan 1/ een voorziene werkdag in het rooster, waarop 2/ de 
werknemer een overeengekomen vorm van niet-aanwezigheid inroept. Deze niet-
aanwezigheid heeft als gemeenschappelijk kenmerk dat ze in de regel tijdens het sociaal 
overleg (intensief) besproken en geregeld worden, en kan verschillende vormen 
aannemen: betaalde en onbetaalde arbeidsduurvermindering (ADV), vakantiedagen, 
compensatie voor gewerkte feestdagen, anciënniteitvakantie, en dergelijke meer. Deze 
niet-werkdagen hebben tevens als gemeenschappelijk kenmerk dat ze op jaarbasis tot in 
de details in aantal kunnen voorspeld worden (maar niet wanneer ze concreet 
opgenomen worden, want dat beslist elke werknemer zelf). 

• Wanneer een werknemer bijvoorbeeld ziek wordt gaat het uiteraard niet om een 
overeengekomen vorm van niet-aanwezigheid, maar om een al dan niet gelegitimeerde 
vorm van afwezigheid: deze dagen worden niet beschouwd als een niet-werkdag zoals 
onderstaande tabel verduidelijkt.  

                                                 
86  We gaan uiteraard voorbij aan noodsituaties, oproeping dwingende redenen en dergelijke meer. Een 

technisch juiste definitie is de omschrijving als off time: the hours a particular individual or group of 
individuals are not normally required to be at the workplace (TEPAS & MONK 1987). 
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vrije dag niet gewerkt; op deze dag voorziet rooster geen arbeidsprestatie  

niet-werkdag normaal wordt er gewerkt, maar werknemer neemt dag ADV…  
al dan niet gelegitimeerde vorm van afwezigheid ziekte en dergelijke meer 

 
Onderstaand gaan we eerst in op het aantal niet-werkdagen binnen een rooster, en 
verduidelijken vervolgens de impact op respectievelijk werknemer en bedrijf. 
 
14.4.1 Aantal niet-werkdagen per cyclus 
Er bestaan tussen stelsels aanzienlijke verschillen in het aantal vrije dagen dat ze opleveren, 
wat vooral (maar niet alleen) bepaald wordt door het aantal dagen arbeidsduurverkorting. Als 
uitgangspunt geldt in de onderstaande analyse dat elke werknemer drie weken vakantie in 
de zomer opneemt, zodat deze drie weken vakantie87 van de beschikbare niet-werktijd 
worden afgehouden. Vervolgens wordt het aantal cycli berekend dat de werknemer effectief 
in de onderneming aanwezig kan zijn: in een vierploegenstelsel komt dat neer op 12,29 cycli 
per jaar, voor een vijfploegenstelsel op 9,84 cycli per jaar, enzovoort. 
 

aantal kalenderdagen per jaar 365,25 kalenderdagen 
aantal kalenderdagen zomervakantie per jaar 21 kalenderdagen 

aantal kalenderdagen mogelijk aanwezig in onderneming 344,25 kalenderdagen 
aantal werkweken per jaar feitelijk aanwezig 49,18 kalenderweken 

4 ploegen 12,29 cycli per jaar 
5 ploegen 9,84 cycli per jaar 
6 ploegen 8,20 cycli per jaar 
7 ploegen 7,03 cycli per jaar 

 
Het toekennen van vrije dagen dient dus toegepast op het aantal cycli dat men effectief in de 
onderneming aanwezig kan zijn, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Per categorie van 
mogelijke afwezigheid wordt het aantal dagen en uur op jaarbasis naar het aantal cycli 
vertaald: in het gekozen voorbeeld zijn er bijvoorbeeld 20 dagen betaalde 
arbeidsduurverkorting per jaar (of 160 uur), wat per cyclus neerkomt op 20 dagen ADV per 
jaar / 12,29 cycli aanwezig per jaar = gemiddeld 1,627 betaalde ADV-dag opgenomen per 
cyclus. Een gelijkaardige redenering wordt gevolg als het aantal uur als uitgangspunt 
genomen wordt, wat resulteert in 13,014 uur betaalde ADV per cyclus, zijnde uiteraard gelijk 
aan 1,627 betaalde ADV-dagen per cyclus * 8 uur arbeidsduur per dag = 13,014 uur 
betaalde ADV per cyclus. 
 

in dagen / jaar in uur / jaar in dagen / cyclus in uur / cyclus in uur / week
ADV - betaald 20 160 1,627 13,014 3,253 

ADV - onbetaald 13,04 104,36 1,061 8,488 2,122 
overblijvend na 3 weken vrij opgenomen vakantie 4,25 34 0,346 2,765 0,691 

compensatie voor feestdagen 10,00 80 0,813 6,507 1,627 
andere: anciënniteit,,, 4 32 0,325 2,603 0,651 

totaal 51,29 410,36 4,17 33,38 8,344 
 

                                                 
87  De keuze voor drie weken vakantie is uiteraard tot op zekere hoogte arbitrair, maar lijkt toch de 

werkelijkheid in vele ondernemingen weer te geven: weinig werknemers kiezen voor twee of vier weken 
vakantie, de overgrote meerderheid neemt drie weken vakantie. 
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Een gelijkaardige werkwijze wordt gevolgd voor de andere categorieën van afwezigheid. 
Voor het aantal vakantiedagen dat nog per cyclus kan opgenomen worden, dient uiteraard 
rekening gehouden met de drie weken zomervakantie die in eerste instantie ingehouden is: 
voor drie weken vakantie heeft men in het voorbeeld gemiddeld 15,75 vakantiedagen88 
nodig, zodat slechts 20 vakantiedagen per jaar – 15,75 vakantiedagen opgenomen in zomer 
= 4,25 vakantiedagen nog in de loop van het jaar opgenomen worden.  
 
Het voorbeeld kenmerkt zich door een groot aantal dagen afwezigheid, wat resulteert in een 
gemiddelde afwezigheid van 4,17 arbeidsdagen van acht uur per cyclus. Per week komt dit 
neer op gemiddeld 8,344 arbeidsuur, wat veel lijkt maar in vierploegenstelsels helemaal 
geen uitzondering is: van de theoretische 42 uur arbeidsduur in een vierploegenstelsel is de 
gemiddelde werknemer in het voorbeeld dus minder dan 34 aanwezig, wat niet geheel 
toevallig zeer dicht bij de arbeidsduur van zuivere vijfploegenstelsels (33,6 uur per week) ligt. 
 
Eens het aantal dagen gelegitimeerde niet-aanwezigheid per cyclus gekend is, dient 
nagegaan hoe (en met welke impact) deze opgenomen worden. 
 
14.4.2 De impact van niet-werkdagen op de werknemer: verschillende strategieën 

bij het opnemen van niet-werktijd  
Het opnemen van bijvoorbeeld een dag arbeidsduurverkorting heeft voor een werknemer 
twee gevolgen: 
• Welk is het financieel verlies dat geleden wordt door een dag niet te komen werken? 
• Welke zijn de medische, sociale en andere voordelen (dan wel nadelen) van die dag 

arbeidsduurverkorting? 
 
Uiteraard worden deze vragen zelden gelijklopend beantwoord: wie op zaterdagnacht niet 
komt werken leidt meestal een groter loonverlies dan op bijvoorbeeld maandagochtend, 
maar daar staat tegenover dat er medische (minder nachten werken) en sociale (vrije 
zaterdagavond) voordelen tegenover staan: voordelen op medisch en/of sociaal vlak worden 
door ploegwerknemers “afgewogen” tegenover financiële nadelen, en vice versa.  
 
In deze studie maken we geen gedetailleerde afweging tussen financiële elementen 
enerzijds en sociale en medische aspecten anderzijds: enkel betrokkenen die een 
concrete arbeidssituatie goed kennen kunnen immers dergelijke gedetailleerde 
afweging maken.  
 
Dit betekent niet dat de manier waarop arbeidsduurverkorting toegepast wordt niet kan 
geanalyseerd worden.  

                                                 
88  En niet 15 vakantiedagen omdat het om een vierploegenstelsel gaat: theoretisch werkt men in dergelijk 

stelsel immers 21 diensten per vier weken, zodat men relatief gezien iets meer vakantie dan in een 
gewone arbeidssituatie dient op te nemen om drie weken volledig afwezig te blijven. Zie ook paragraaf 
en verder voor een toelichting bij deze berekeningswijzen. 
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We analyseren de strategie achter de toepassing van niet-werktijd vanuit drie verschillende 
invalshoeken: we definiëren een aantal gedragtypes die één van de relevante 
beoordelingsvariabelen optimaliseert en maximaliseert, namelijk 1/ het loon, 2/ de medische 
parameters (nachtarbeid) en 3/ sociale parameters (vrije weekends). In de praktijk zullen 
werknemers meestal een “gemengd” gedrag vertonen, dus zowel rekening houden met 
financiële, medische als sociale aspecten. De varianten die onderstaand beschreven worden 
zijn dus ‘ideaaltypes’, uitersten waarbinnen het concrete keuzegedrag van het werknemers 
zich situeert.  
 
De ideaaltypes waar deze studie mee rekening houdt zijn de volgende:  
• De werknemer poogt zijn loon te maximaliseren door alle vrije dagen op de minst 

betaalde arbeidsdagen op te nemen; hij houdt dus geen rekening met de medisch of 
sociale impact van zijn keuze. 

• De werknemer poogt het weekendwerk te minimaliseren door alle niet-werkdagen tijdens 
weekendnachten of andere weekenddiensten op te nemen; hij houdt geen rekening met 
het minderinkomen dat hieruit volgt.  

• De werknemer poogt het nachtwerk te minimaliseren door alle niet-werkdagen tijdens 
nachtdiensten op te nemen; hij houdt geen rekening met het minderinkomen dat hieruit 
volgt.  

• In een aantal gevallen is het mogelijk om een derde of vierde variant aan te duiden, in het 
bijzonder als een aantal terugkomdagen (dagen te werken buiten het ploegrooster) per 
cyclus noodzakelijk zijn: dit laatste element verandert echter niets wezenlijks aan de 
dichotomie.  

 
Om deze types analytisch uit elkaar te houden, wordt in het rapport systematisch volgende 
onderverdeling gehanteerd: 
• Het type A is steeds de basisversie zonder de invulling van een niet-arbeidsdag; de 

theoretische wekelijkse arbeidsduur komt overeen met de werkelijke arbeidsduur, zodat 
de medische en sociale impact aanzienlijk is. In het hoger gehanteerde 
vierploegenstelsel komt dat neer op 42 arbeidsuur per week en 168 arbeidsduur per 
cyclus. 

• Het type WE poogt steeds het weekendwerk te minimaliseren, vertrekkende vanuit 
volgende rangorde: 

o eerst vervalt de dienst op zaterdagnacht, in de regel gecompenseerd door de 
bestbetalende vorm van een niet-arbeidsdag; we verkiezen de dienst op zaterdag 
systematisch als eerste te nemen gezien de grotere sociale betekenis van een 
vrije zaterdagavond; 

o vervolgens de dienst op zondagnacht; 
o vervolgens de late dienst op zaterdag; 
o gevolgd door de late dienst op zondag; 
o vervolgens de vroege dienst op zaterdag; 
o en tenslotte de vroege dienst op zondag; 
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o de financiële impact van de niet-arbeidsdagen wordt systematisch 
geminimaliseerd: tijdens de bestbetaalde niet-arbeidsdag wordt de beste 
compensatie toegepast (meestal een betaalde ADV-dag), tijdens de 
“goedkoopste” niet-arbeidsdag wordt de minst interessante compensatie voorzien 
(meestal een onbetaalde dag ADV); 

o in het hoger gehanteerde voorbeeld zijn er per cyclus gemiddeld 33,38 uur niet-
arbeidsdiensten, wat we voor de eenvoud terugbrengen tot 4 diensten van 8 uur 
die per cyclus niet gewerkt worden; de zaterdagnacht (betaalde ADV), 
zondagnacht (betaalde ADV), zaterdag late dienst (compensatie feestdag) en 
zondag late dienst (onbetaalde ADV) wordt dan niet gewerkt; de toewijzing van 
deze vier vormen van niet-arbeidsdag benadert het best de hoger berekende 
verdeling van niet-arbeidstijd; 

• Het type N poogt het nachtwerk te minimaliseren, te beginnen in het weekend. Volgende 
rangorde wordt gehanteerd: 

o eerst vervalt de dienst op zaterdagnacht; we verkiezen opnieuw de dienst op 
zaterdagnacht gezien de grotere sociale betekenis; 

o vervolgens de dienst op zondagnacht; 
o vervolgens de dienst op vrijdagnacht; 
o vervolgens de dienst op woensdagnacht; 
o vervolgens de dienst op donderdagnacht; 
o vervolgens de dienst op dinsdagnacht; 
o en tenslotte de dienst op maandagnacht; 
o hoewel deze opeenvolging tot op zekere hoogte arbitrair is (waarom dinsdagnacht 

voor donderdagnacht?) is een opdeling onvermijdelijk: de lijst is ingegeven door 
sociale argumenten89; 

o de financiële impact van de niet-arbeidsdagen wordt systematisch 
geminimaliseerd, zoals reeds bij het WE-type verduidelijkt; 

o per cyclus zijn er gemiddeld 33,38 uur niet-arbeidsdiensten in het hoger gegeven 
voorbeeld, wat leidt tot volgende toepassing; de zaterdagnacht (betaalde ADV), 
zondagnacht (betaalde ADV), de vrijdagavond (compensatie feestdag) en de 
woensdagavond (onbetaalde ADV). 

• In een aantal roosters zijn uiteraard slechts één of twee niet-arbeidsdagen per cyclus 
(vooral in vijfploegenstelsels zonder terugkomdagen) beschikbaar, zodat het weekend- 
en nachttype met elkaar overeenkomen: beide types nemen immers de zaterdagavond 
als eerste niet-arbeidsdag, gevolgd door de zondagnacht. In deze gevallen wordt het 
type aangeduid als “WE-N” , en wordt het type uiteraard slechts éénmaal berekend.  

 

                                                 
89  Wat zich iets minder prozaïsch laat vertalen als: wanneer gaat men uit (weekenddagen), en wanneer is 

er voetbal op televisie (weekdagen)? 
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• Het maximaliseren van het loon veronderstelt dat tijdens de minst betaalde diensten de 

beschikbare niet-arbeidstijd opgenomen wordt; dit type duiden we aan met de letter “L” . 
In vele ondernemingen (die geen zogenaamde geglobaliseerde ploegenpremie kennen, 
zie lager) betekent dit dat op de vroege (en soms ook late) diensten niet gewerkt wordt. 
In dat geval wordt onderstaande prioriteitenlijst90 gevolgd: 

o vrijdag 
o woensdag 
o donderdag 
o dinsdag; 
o maandag91 
o is het loon van vroege en late diensten aan elkaar gelijk, dan volgt de vroege 

dienst systematisch voor de late dienst, gezien het grotere medische ongemak 
door het in de regel vroege ochtenduur van de vroege dienst, terwijl de indeling in 
weekdagen wel behouden blijft: het resultaat wordt dan maandag vroege dienst, 
maandag late dienst, vrijdag vroege dienst, enzovoort; de financiële impact 
verschilt in de regel niet (een dag betaalde ADV opgenomen op maandag of 
vrijdag maakt geen verschil), en waar dit wel het geval is wordt opnieuw de 
financiële impact geminimaliseerd; 

o het hoger gegeven voorbeeld kent een lagere ploegenpremie voor vroege 
diensten, zodat het resultaat wordt: vrijdag vroege dienst (betaalde dag ADV), 
woensdag vroege dienst (betaalde dag ADV), donderdag vroege dienst 
(compensatie feestdag), en tenslotte dinsdag vroege dienst (onbetaalde dag 
ADV).  

• In ondernemingen met een geglobaliseerde ploegenpremie wordt het loon niet beïnvloed 
door het moment waarop een niet-arbeidsdag wordt opgenomen, zodat de hoger 
gegeven prioriteitenlijst met medische en sociale argumenten weer toegepast kan 
worden en de voorkeur verdient. Een werknemer zal eerder geneigd zijn een vrije dag te 
nemen op een nachtdienst dan op een vroege dienst als het financieel op hetzelfde 
neerkomt. Dit betekent dat zowel de types “WE-L”  (één toepassing kent zowel minimaal 
weekendwerk en maximaal loon), “N-L” (minimaal nachtwerk en maximaal loon) als “WE-
N-L” (één toepassing minimaliseert zowel het weekend- als nachtwerk en maximaliseert 
het loon) mogelijk worden. Om een en ander niet nodeloos ingewikkeld te maken 
hanteren we enkel de benaming “WE-L”.  

 

                                                 
90  Waarvan de indeling ingegeven is door vooral praktische motieven: de maandag en vrijdag vormen de 

rand van de werkweek en genieten de voorkeur voor het opnemen van een niet-arbeidsdag, de 
woensdag heeft voor (eventuele) kinderen een belangrijke betekenis, en de donderdag komt voor de 
dinsdag gezien het einde van de week meer evident lijkt voor het opnemen van een niet-arbeidsdag. 

91  Behalve als het uurrooster begint op een maandagochtend: de technische berekeningen in de 
spreadsheet vereisen dat op de eerste dag gewerkt tijdens een vroege of late dienst. 
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• Tenslotte bestaan in een aantal vijfploegenstelsels en hoger zogenaamde 

terugkomdagen: tijdens deze dagen wordt gewerkt, maar de werknemers voeren niet de 
gewone taken in ploegverband uit. In de regel werken tijdens deze dagen samen met de 
gewone dagwerknemers. Tijdens deze diensten worden vaak de verschillende vormen 
van afwezigheid toegepast, ook omdat deze diensten in de regel minder goed betaald 
worden: we duiden dit type aan met de letter “D”, naar dagdiensten. De prioriteiten 
worden als volgt toegekend: 

o de eerste en laatste dienst van de reeks terugkomdagen; prioriteit gaat naar het 
kleinste interval met de vorige dan wel volgende gewone ploegendienst ; 

o vervolgens wordt de dienst die het nauwst aanleunt bij een gewone ploegendienst 
genomen, enzovoort. 

o in de regel bestaan de terugkomdagen uit één reeks opeenvolgende diensten, 
zodat eerst de “buitenste” diensten worden opgenomen en de meest centrale 
(“binnenste”) dienst als laatste wordt opgenomen. 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderzochte prioriteiten in het opnemen van 
gelegitimeerde afwezigheid. 
 

type A92 WE (WE-L) N (N-L) WE-N (WE-N-L) L D 
doel geen niet-

arbeidstijd 
minimaal 

weekendwerk 
minimaal 

nachtwerk 
minimaal nacht- 
en weekendwerk 

maximum loon; geen 
geglobaliseerde 
ploegenpremie 

enkel op 
terugkomdagen 
(dagdiensten) 

1ste dienst  zaterdagnacht zaterdagnacht zaterdagnacht maandag meest nabije dienst 
bij werken in ploeg 

2de dienst  zondagnacht zondagnacht zondagnacht vrijdag idem 
3de dienst  zaterdag late vrijdagnacht  woensdag idem 
4de dienst  zondag late woensdagnacht  donderdag idem 
5de dienst  zaterdag vroege dinsdagnacht  dinsdag idem 
6de dienst  zondag vroege donderdagnacht    
7de dienst   maandagnacht    

 
De volgorde in het toekennen van niet-werktijd is ingegeven door het financiële belang van 
de niet-werkdagen, waarbij de bestbetalende dagen als eerste opgenomen worden: 
• Eerste wordt de betaalde ADV opgenomen; 
• Vervolgens de compensatiedagen voor feestdagen; 
• Vervolgens de andere niet-werkdagen zoals anciënniteitdagen; 
• Vervolgens de niet-betaalde ADV; 
• Tenslotte de overblijvende vakantiedagen na drie weken zomervakantie. 

                                                 
92  De lege vakken in de tabel verduidelijken dat het opnemen van een niet-arbeidsdienst niet kan toegepast 

worden. 
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WE N L D 

maandag - vroege   5  
maandag - late     

maandag - nacht  7   
dinsdag - vroege   4  

dinsdag - late     
dinsdag - nacht  6   

woensdag - vroege   2  
woensdag - late     

woensdag - nacht  4   
donderdag - vroege   3  

donderdag - late     
donderdag - nacht  5   

vrijdag - vroege   1  
vrijdag - late     

vrijdag - nacht  3   
zaterdag - vroege 5    

zaterdag - late 3    
zaterdag - nacht 1 1   
zondag - vroege 6    

zondag - late 4    
zondag - nacht 2 2   

dagdienst week    1 
 
14.4.3 De impact van niet-werkdagen op het inkomen: statische benadering 
De financiële impact van niet-werkdagen is in zijn essentie terug te brengen tot:  
• De werknemer gaat niet werken, dus ontvangt geen loon voor zijn arbeid. 
• De werknemer is gelegitimeerd afwezig, en ontvangt, of 1/ loon voor de niet-

gepresteerde uren (betaalde arbeidsduurverkorting, anciënniteitverlof, compensatiedagen 
voor feestdagen), dan wel 2/ een financiële tegemoetkoming die niet direct gebonden is 
aan de arbeidsprestatie (vakantiegeld), dan wel 3/ geen directe of indirecte financiële 
tegemoetkoming oplevert.  

 
Het minimaliseren van weekendwerk verduidelijken we onderstaand als voorbeeld, opnieuw 
aan de hand van het hoger verduidelijkte stelsel. Per cyclus wordt er theoretisch 168 uur (21 
diensten van 8 uur) gewerkt, waarvan echter gemiddeld 4 diensten per cyclus wegvallen. 
Onderstaande tabel berekent de impact van de eerste twee niet-arbeidsdagen, gekozen op 
zaterdag- en zondagnacht als betaalde arbeidsduurvermindering. De werknemer zou als hij 
gaan werken was op zaterdagnacht 191,6 € verdiend hebben en op zondagnacht 201,6 € 
(loon), maar hij verdient door het opnemen van de betaalde ADV-dagen telkens 90,7 € per 
nacht.  
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 WE minimaal weekend- en nachtwerk   

 arbeidsuur uurloon % uur ADV % duur inkomsten normale loon 
maandag - vroege 8 106,0% 113,33%    

maandag - late 8 108,0% 113,33%    
maandag - nacht 8 126,0% 113,33%    
dinsdag - vroege 8 106,0% 113,33%    

dinsdag - late 8 108,0% 113,33%    
dinsdag - nacht 8 126,0% 113,33%    

woensdag - vroege 8 106,0% 113,33%    
woensdag - late 8 108,0% 113,33%    

woensdag - nacht 8 126,0% 113,33%    
donderdag - vroege 8 106,0% 113,33%    

donderdag - late 8 108,0% 113,33%    
donderdag - nacht 8 126,0% 113,33%    

vrijdag - vroege 8 106,0% 113,33%    
vrijdag - late 8 108,0% 113,33%    

vrijdag - nacht 8 126,0% 113,33%    
zaterdag - vroege 8 159,5% 113,33%    

zaterdag - late 8 191,0% 113,33%    
zaterdag - nacht 8 239,5% 113,33% 8 90,667 191,600 
zondag - vroege 8 212,0% 113,33%    

zondag - late 8 216,0% 113,33%    
zondag - nacht 8 252,0% 113,33% 8 90,667 201,600 

dagdienst week 0 0,0% 100,00%    
totaal 168   16 181,333 393,200 

 
Wanneer ook de andere vormen van niet-arbeidstijd toegepast worden bekomt men 
onderstaande synthesetabel: in de meest rechtse kolom wordt het verschil per categorie niet-
werktijd berekend.  
 
 aantal uur inkomsten normale loon verschil 

ADV - betaald 16 uur per cyclus 244,800 euro 530,820 euro -286,020 euro 
ADV - onbetaald 8 uur per cyclus 0,000 euro 206,280 euro -206,280 euro 

vakantie vrij op te nemen per jaar 0 uur per cyclus 0,000 euro 0,000 euro 0,000 euro 
compensatie voor feestdagen 8 uur per cyclus 80,000 euro 172,800 euro -84,400 euro 

andere: anciënniteit,,, 0 uur per cyclus 0,000 euro 0,000 euro 0,000 euro 
totaal 32 uur per cyclus 261,333 euro 718,800 euro -449,067 euro 

gemiddelde “uurloon”   8,17 euro 22,46 euro -14,03 euro 

 
De inkomsten uit niet-arbeidsdagen (ADV, compensatie feestdag) bedragen in het voorbeeld 
in totaal 269,7 €, wat neerkomt op 261,333 € / 32 uur = 8,17 € per uur. Indien de werknemer 
tijdens deze diensten was gaan werken had hij in totaal bijna 719 € verdiend, wat per uur 
neerkomt op ongeveer 22,46 €. Het verschil volgt uit beide totalen. 
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 minimaal weekend- en nachtwerk  
 arbeidsuur per cyclus loon per cyclus inkomsten normale loon verschil 

uitgangspositie 168 2.376    
ADV - betaald 16  181,333 393,200 -211,867

ADV - onbetaald 8  0,000 152,800 -152,800
vakantie vrij op te nemen per jaar 0  0,000 0,000 0,000 

compensatie voor feestdagen 8  80,000 172,800 -92,800 
andere: anciënniteit,,, 0  0,000 0,000 0,000 

totaal 32  261,333 718,800 -457,467
nettoresultaat 136 1.918,533  

gemiddelde loon per gewerkt uur  14,11    

 
Vertaald naar het reeds berekende inkomen per cyclus (zie paragraaf 14.3.1 vanaf pagina 
185) wordt het uiteindelijke resultaat bekomen:  
o Theoretisch werkte de ploegwerknemer 168 uur per cyclus waarvoor hij een inkomen van 

2376 € bekomt. 
o In totaal is hij echter gedurende 32 uur (4 diensten) niet aanwezig, waarvoor hij 718,8 € 

normaal loon niet ontvangt. Daar staat tegenover dat hij in totaal voor deze niet-werktijd 
261,3 € ontvangt, wat neerkomt op 718,8 € niet ontvangen loon – 261,3 € ontvangen 
inkomsten = 457,5 € feitelijke minderinkomsten. 

o In totaal verdient deze ploegwerknemer dus gemiddeld 2376 € theoretisch loon – 457,5 € 
minder inkomsten = 1918,5 € per cyclus.  

o Per gewerkt uur verdient deze ploegwerknemer 1918,5 € feitelijke inkomsten per cyclus / 
feitelijk gewerkte 136 arbeidsuur per cyclus = 14,11 € per arbeidsuur. Dit wijkt slechts 
weinig af van de hoger berekende 14,14 € per theoretisch arbeidsuur. De gemiddelde 
ploegenpremie wordt dan 41,07%. 

o Wordt het inkomen per cyclus vergeleken met de oorspronkelijke tijdstabel (42 uur per 
week), .dan wordt 1918,5 € feitelijke inkomsten per cyclus / 42 arbeidsuur voorzien in een 
cyclus = 11,42 € per uur of een gemiddelde ploegenpremie van 14,20%. 

 
 maximaal loon: alle vrije dagen op vroege tijdens week  
 arbeidsuur per cyclus loon per cyclus inkomsten normale loon verschil 

uitgangspositie 168 2.376    
ADV - betaald 16  181,333 169,600 11,733 

ADV - onbetaald 8  0,000 84,800 -84,800 
vakantie vrij op te nemen per jaar 0  0,000 0,000 0,000 

compensatie voor feestdagen 8  80,000 84,800 -4,800 
andere: anciënniteit,,, 0  0,000 0,000 0,000 

totaal 32  261,333 339,200 -77,867 
nettoresultaat 136 2.298,133  

gemiddelde loon per gewerkt uur  16,90    

 
Wordt het loon gemaximaliseerd, dan worden uiteraard geheel andere resultaten bekomen. 
De spanning tussen het maximum- en minimumloon is in dit voorbeeld zeer aanzienlijk, 
zowel door het groot aantal ADV-dagen als het grote verschil tussen het uurloon tijdens de 
week en het weekend. In vele ondernemingen worden minder grote verschillen 
geconstateerd, al blijven deze minder grote verschillen vaak nog meer dan significant. 
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Tenslotte: het hoeft geen betoog dat het werkelijke loon van het merendeel van de 
werknemers eerder het maximumcijfer dan het minimumcijfer benadert, omdat men in 
ploegendiensten vooral nacht- en weekenddiensten loopt. 
 
Bij de bespreking van een ploegenstelsel gaan we niet gedetailleerd in op deze 
berekeningen: zij verschillen immers weinig of niet per onderneming. We vatten de uiterste 
strategieën in het opnemen van vrije dagen samen in één tabel zoals in onderstaande 
voorbeeld. 
 

 premie loon per uur uur per week bedrag € 
ploegenpremie 41,43% 14,14 42,00 100,00% 2.376,00 100,00%

gemiddelde   42,00  2.142,54 90,17% 
   33,66 80,13% 2.142,54  

versie b: WE   42,00  1.918,53 80,75% 
   34,00 80,95% 1.918,53  

versie c: N   42,00  2.042,53 85,97% 
   34,00 80,95% 2.042,53  

versie d: L   42,00  2.298,13 96,72% 
   34,00 80,95% 2.298,13  

 
De eerste kolom geeft het gedragstype (WE, L…) weer zoals in de vorige paragrafen 
verduidelijkt. Uit de tweede kolom volgt dat de werknemer bij het maximaliseren van zijn loon 
per cyclus gemiddeld 36,79% meer verdient dan als hij enkel het basisuurloon heeft, wat 
daalt tot 14,20% als hij alle vrije dagen tijdens het weekend opneemt. Uit de derde kolom 
volgt dat hij dan 34 uur per week (80,95% van de theoretische arbeidstijd per week) werkt. 
De vierde kolom verduidelijkt het feitelijke loon in vergelijking met het theoretisch verdiende 
loon. De laatste kolom geeft aan hoeveel werknemers een bepaalde strategie kunnen 
volgen: zeker de medisch betere strategieën kunnen door de vereiste minimumbezetting in 
de meeste stelsels door slechts een beperkt aantal ploegleden gevolgd worden.  
 
 
14.5 Ploeggrootte, bezettingsgraad en andere organisatorische elementen 
Naast de arbeidstijd en de kostenstructuur is er een derde domein, namelijk de 
organisatorische kenmerken van ploegenarbeid.  
 
Een belangrijk element is de bezettingsgraad: (vooral) de arbeidsduurvermindering brengt 
met zich mee dat meer werknemers in een ploeg noodzakelijk zijn (anders kan er geen 
arbeidsduurverkorting toegekend worden) om een minimumbezetting te garanderen. Deze 
bezettingsgraad verduidelijkt hoeveel werknemers er noodzakelijk zijn om het bedrijf in de 
gewenste bezetting voltijds mogelijk te maken. Hieruit kan ook de spanning tussen minimale 
bezetting en de ploeggrootte afgeleid worden.  
 
14.5.1 Bezettingsgraad, minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
Een werknemer die niet aanwezig hoeft te zijn – om gelijk welke reden: vakantie, ADV… - 
dient te worden vervangen, zodat de vraag zich stelt hoeveel werknemers in een ploeg 
aanwezig moeten zijn om een continue bezetting tijdens de gehele bedrijfstijd te garanderen. 
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Vooral het aantal dagen ADV maar ook de andere vormen van afwezigheid brengen met zich 
mee dat de ploeggrootte aanzienlijk hoger kan liggen dan de vereiste minimumbezetting. We 
lichten in eerste instantie de bezettingsgraad van een ploeg toe, om vervolgens in te gaan op 
de economische impact ervan voor de onderneming. 
 
Onderstaande tabel betreft hetzelfde voorbeeld als hoger, namelijk een vierploegenstelsel 
met een formele arbeidstijd 8760 uur per jaar / 4 ploegen = 2190 arbeidsuur. Na aftrek van 
vakantie, ADV en dergelijke meer blijft nog 1654 netto arbeidsuur over. 
 

aantal ploegen 4 ploegen 
bedrijfstijd op jaarbasis 365 kalenderdagen per jaar 

52,14 weken per jaar 
8760 uur per jaar 100,00% 

formele arbeidstijd per werknemer 2.190,00 arbeidsuur per jaar  25,00% 
netto arbeidstijd per werknemer 1.654,00 arbeidsuur per jaar  18,88% 

onvoorziene afwezigheid per jaar: ziekte, opleiding… 32 uur per jaar 
reële arbeidstijd per jaar 1.622,00 arbeidsuur per jaar  18,52% 

 
Vervolgens wordt de niet vooraf te voorziene afwezigheid afgetrokken van deze netto 
arbeidstijd. Dit gaat om ziekte, klein verlet, opleidingsdagen en dergelijke meer: de meeste 
ondernemingen schatten deze cijfers vooraf op basis van ervaring wel vrij goed in. Om de 
vergelijking tussen verschillende types stelsels te vergemakkelijken leggen we de niet 
voorziene afwezigheid vast op een totaal van vier dagen per jaar93 (dus in totaal 32 
arbeidsuur per jaar), wat in het bovenstaande voorbeeld leidt tot een reële aanwezigheid van 
1654 uur netto arbeidstijd per jaar – 32 uur onvoorziene afwezigheid per jaar = 1622 uur 
reële arbeidstijd op jaarbasis, zijnde 18,52% van de 8760 uur van een volledig kalenderjaar. 
Deze 18,52% omschrijven we verder als de bezettingsgraad: één werknemer is – na aftrek 
van alle mogelijke vormen van afwezigheid – 18,52% van de totale bedrijfstijd in de 
onderneming aanwezig.  
 

%52,18
8760
1654Re ===

jdPerJaarBedrijfsti
rtijdPerJaaeleArbeidsgraadBezettings  

 
Dit impliceert dat een werknemer in dit vierploegenstelsel formeel 1/4de van de bedrijfstijd 
(25%) aanwezig zou zijn, maar reëel schiet er uiteindelijk na aftrek van alle mogelijke vormen 
van afwezigheid slechts 18,52% over, zodat voor 25% formele aanwezigheid - 18,52% reële 
aanwezigheid = 6,48% overblijvende bedrijfstijd een vervanger dient gezocht.  

                                                 
93  Met als argument dat deze studie in eerste instantie uurroosters en geen concrete ondernemingen 

vergelijkt. Het is wel juist dat als een stelsel A medisch gezien zwaarder is dan stelsel B normalerwijze in 
stelsel A ook meer ziektedagen geconstateerd worden (bij gelijkblijvende leeftijd van werknemers, 
enzovoort): aan deze elementen gaan we in deze studie voorbij. 
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Men kan dit gegeven ook anders formuleren: tot welke hoogte moet de ploeggrootte 
minimaal stijgen om de formeel vereiste arbeidstijd te bereiken? In het voorbeeld komt dit 
neer op (25 % formele aanwezigheid / 18,52% reële aanwezigheid) * minimumbezetting van 
1 werknemer = een theoretische ploeggrootte94 van 1,35 werknemer aangezien 25% / 
18,52% = 1,35. Dus: een minimumbezetting van 1 werknemer vereist dat de ploeg uit 
minstens 1,35 werknemers bestaat. We gaan voorbij aan de wijze hoe de onderneming deze 
0,35 bijkomende werknemer vindt: mogelijkheden zijn interim-arbeid, overuren, oproepingen 
van werknemers in dagdienst, tijdelijke onderbezetting, of een standaard ploeggrootte van 2 
werknemers.  
 

genaantalPloedstijdreeleArbei
ettingMinimumbezjdBedrijfstiottehePloeggroTheoretisc

*
*=  

 
In het voorbeeld wordt een minimumbezetting van één werknemer gehanteerd: 
 

35,1
4*1622
1*8760 ==ottehePloeggroTheoretisc  

 
minimumbezetting theoretische ploeggrootte verschil per ploeg voor 4 ploegen verschil 

1 1,35 0,35 werknemer 4 5,40 1,40 
2 2,70 0,70 werknemer 8 10,80 2,80 

 
Men dient de betekenis van het begrip theoretische ploeggrootte goed in te schatten: in de 
praktijk zal de feitelijke ploeggrootte (soms veel) groter zijn. De berekende theoretische 
ploeggrootte is het wiskundig minimaal aantal ploegleden dat noodzakelijk is om elk ploeglid 
de kans te geven zijn hun voorziene niet-werktijd op te nemen. Een ploeggrootte kleiner dan 
de theoretische ploeggrootte impliceert dat de werknemers hun niet-werktijd niet volledig 
kunnen opnemen, omdat de minimumbezetting hen te weinig speelruimte laat. In de praktijk 
zal echter vaak blijken dat meerdere werknemers tegelijkertijd afwezig willen zijn 
(bijvoorbeeld: zomervakantie), zodat een grotere ploeggrootte dan de theoretisch berekende 
noodzakelijk is: dit element werken we in de volgende paragrafen uit.  
 
Voor de afgeronde theoretische ploeggrootte wordt de berekende theoretische ploeggrootte 
naar boven afgerond. In het voorbeeld wordt de afgeronde ploeggrootte gelijk aan 2 
werknemers, omdat men in de praktijk uiteraard geen 0,35 werknemer kan tewerkstellen95. 
 

                                                 
94  De theoretische ploeggrootte kan inhoudelijk beter omschreven worden als de minimale ploeggrootte om 

in gegeven omstandigheden een bepaalde minimumbezetting te garanderen. We verkiezen echter het 
begrip theoretische ploeggrootte omdat in de praktijk de ploeggrootte ook door andere elementen 
(afronding naar eenheden bijvoorbeeld) bepaald wordt, en verwarring dus mogelijk is. 

95  We hanteren de wiskundige haakjes voor de naar boven afgeronde cijfers evenals het Engelstalige 
begrip ceiling, gezien de eerder onhandige formulering in het Nederlands. 
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  235,1
4*1622
1*8760 ==



= CeilingCeilingtteePloeggrooheoretischAfgerondeT  

 
De theoretische ploeggrootte kan geherformuleerd worden door de verhouding na te gaan 
tussen de feitelijke aanwezigheid en de theoretische veronderstelde aanwezigheid van een 
werknemer, wat we verder aanduiden als de aanwezigheidsgraad. In het voorbeeld wordt dit 
1 werknemer voor minimumbezetting / 1,35 theoretisch noodzakelijke ploeggrootte = 74%. 
Dit cijfer geeft aan in welke mate een gemiddelde werknemer tijdens de theoretisch 
veronderstelde werktijd ook effectief op de werkvloer aanwezig is.  
 

%07,74
35,1
1 ===

ottehePloeggroTheoretisc
ettingMinimumbezidsgraadAanwezighe  

 
Bovenstaande definitie kan door substitutie op jaarbasis geherformuleerd worden tot: 
 

%07,74
8760

4*1620* ===
jdBedrijfsti

genaantalPloedstijdreeleArbeiidsgraadAanwezighe  

 
Onderstaande tabel overloopt de drie besproken variabelen met hun definitie en 
berekeningswijze. 
 
aanwezigheidsgraad 
74,07% % van eigen theoretische arbeidstijd dat werknemer effectief aanwezig is 

verschil tussen minimumbezetting en theoretische ploeggrootte 
35,02% % afwijking tussen formele en reële arbeidstijd, in % van reële arbeidstijd 

bezettingsgraad (op jaarbasis) 
18,52% % van bedrijfstijd dat één werknemer per jaar effectief aanwezig is 

 
Voor vier ploegen geldt uiteraard dat 4 ploegen * 1 werknemer voor minimumbezetting * 1,35 
theoretische ploeggrootte = 5,4 werknemers voor de totale ploeggrootte dienen voorzien. 
Met andere woorden: één werknemer volcontinu aanwezig gedurende een heel jaar 
(minimumbezetting van één werknemer) vereist in het voorbeeld niet vier (één werknemer in 
vier ploegen) maar wel 5,40 werknemers.  
 
Deze afwijking – die tot uiting komt in de aanwezigheidsgraad en het verschil tussen de 
minimumbezetting en de theoretische ploeggrootte96 - is in vierploegenstelsels meestal 
(zeer) groot, voornamelijk door het groot aantal ADV-dagen: in andere stelsels wordt in de 
regel een veel minder grote afwijking geconstateerd.  

                                                 
96  En dus niet in de bezettingsgraad, waar slechts weinig verschil tussen vier- en vijfploegenstelsels 

geconstateerd wordt. 
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14.5.2 Theoretische ploeggrootte voor het opvangen van afwezigheidpieken  
In de vorige paragraaf is niets gezegd over het opvangen van piekmomenten van 
afwezigheid: bijvoorbeeld in de maanden juli en augustus nemen een groot aantal 
werknemers in veel ondernemingen drie weken vakantie zodat de theoretische ploeggrootte 
(minstens tijdelijk) moet stijgen om de minimumbezetting te garanderen. De feitelijke 
ploeggrootte zal in de meeste ondernemingen de theoretische ploeggrootte noodzakelijk 
voor het opvangen van afwezigheidpieken benaderen. 
 
De toelichting gaat uit van hetzelfde voorbeeld, waarbij we veronderstellen dat het 
piekmoment van afwezigheid neerkomt op een gemiddelde afwezigheid van 18 diensten97 
gedurende een periode van 9 weken, wat overeenkomt met de maanden juli en augustus in 
ruime zin. In de praktijk neemt een groot aantal werknemers immers drie weken verlof in de 
zomer, terwijl we drie dagen afwezigheid bijtellen om tot een gemiddelde totale afwezigheid 
van 18 diensten in deze periode komen.  
 
De berekening van de aangepaste theoretische ploeggrootte voor het opvangen van pieken 
van langdurige afwezigheid verloopt gelijkaardig als hoger, al is de feitelijk gewerkte 
arbeidsperiode kleiner door het groot aantal vakantiedagen: 
• De totale periode bedraagt 9 weken van 7 kalenderdagen, wat een bedrijfstijd van 9 

weken * 7 dagen * 24 uur per dag = 1512 uur per jaar oplevert. 
• De formele arbeidstijd wordt in verhouding met de hoger geschetste verhouding 

berekend: bij 4 ploegen wordt dat 25% * 1512 uur bedrijfstijd = 378 uur formele 
arbeidstijd.  

• De reële arbeidstijd wordt bekomen door van de formele arbeidstijd de voorgestelde 18 
diensten98 af te trekken, wat neerkomt op 18 diensten * 8 uur = 144 uur. Het resultaat 
wordt 378 uur formele arbeidstijd – 144 uur afwezigheid = 234 uur reële arbeidstijd, wat 
slechts 15,48% van de bedrijfstijd bedraagt (bezettingsgraad). 

• De aanwezigheidsgraad bedraagt slechts 61,90% aangezien een werknemer slechts 234 
uur reële arbeidstijd / 378 uur formele arbeidstijd = 61,90% van zijn formele arbeidstijd 
feitelijk aanwezig is.  

• Uiteraard impliceert dit dat de theoretische ploeggrootte in de zomer groter is: een 
minimumbezetting van 1 werknemer impliceert immers dat 1 persoon minimumbezetting / 
61,90% feitelijke aanwezigheid = 1,61 theoretische ploeggrootte noodzakelijk is. 

                                                 
97  In de softwareversie van het model kunnen uiteraard andere waarden ingevuld worden. 
98  We hanteren als norm in de studie eigenlijk de 144 uur afwezigheid. In stelsels met een dienstduur van 

12 uur wordt dat uiteraard een afwezigheid van 12 diensten, aangezien 12 diensten * 12 uur dienstduur 
= 144 uur voor de gehele periode. 
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Het opvangen van piekmomenten van afwezigheid impliceert dus niet een theoretische 
ploeggrootte van 1,35 werknemer – zoals hoger berekend voor een geheel jaar – maar wel 
een ploeggrootte van 1,61 werknemer, steeds om een minimumbezetting van 1 werknemer 
continu te garanderen.  
 
Uit een vergelijking met de werkelijke ploeggrootte in een onderneming zal blijken dat pieken 
van afwezigheid kunnen opgevangen worden:  
• stel dat een minimumbezetting van 6 personen in het gekozen voorbeeld noodzakelijk is, 

dan bedraagt de theoretische ploeggrootte 8,1 werknemers, wat 2,9 werknemers minder 
is (26,35%) dan de feitelijke ploeggrootte van 11 werknemers; 

• de theoretische ploeggrootte stijgt naar 9,69 werknemers voor het opvangen van een 
piek van gemiddeld 18 diensten afwezigheid in een periode van 9 weken, wat slechts 
11,89% minder is dan de feitelijke ploeggrootte; deze ploeggrootte houdt dus rekening 
met het opvangen van grotere pieken dan hier berekent. 

 
minimumbezetting van ploeg 6 werknemers 

feitelijke ploeggrootte 11 werknemers 
theoretische ploeggrootte zonder opvang pieken 8,10 werknemers 

verschil met feitelijke ploeggrootte 2,90 werknemers 
26,35%

theoretische ploeggrootte met opvang pieken 9,69 werknemers 
verschil met feitelijke ploeggrootte 1,31 werknemers 

11,89%
 
De ploeggrootte van 11 werknemers laat in de onderzochte periode van 9 weken een 
gemiddelde afwezigheid van 21,47 diensten toe, dus ongeveer 3,5 diensten meer dan hoger 
veronderstelt. Immers, de formule van de theoretische ploeggrootte kan door substitutie 
herwerkt worden om de minimale arbeidstijd bij een gegeven minimumbezetting en 
ploeggrootte te berekenen. 
 

uur
genaantalPloetePloeggroot

ettingMinimumbezjdBedrijfstibeidstijdMinimaleAr 18,206
4*11

6*1512
*

* ===  

  
De maximale gemiddelde afwezigheid in de onderzochte periode bij de gegeven 
minimumbezetting en ploeggrootte wordt gevonden door het verschil tussen de formele 
arbeidstijd en de minimale arbeidstijd te berekenen. In het voorbeeld wordt dit 378 uur 
formele arbeidstijd – 206,18 uur minimale arbeidstijd = 171,82 uur maximale gemiddelde 
afwezigheid, wat overeenkomt met 21,48 diensten van 8 uur. Worden deze 21,48 diensten in 
één blok opgenomen, dan komt dit neer op 28,64 opeenvolgende kalenderdagen.  
 

minimale gemiddelde arbeidsprestatie bij huidige ploeggrootte 206,18 uur 
maximale gemiddelde zomerafwezigheid bij huidige ploeggrootte 171,82 uur 

maximale zomerafwezigheid 21,48 diensten 
28,64 kalenderdagen 
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Deze variabele wordt in de verdere tekst geduid als de maximale zomerafwezigheid, en 
verduidelijkt hoeveel diensten of kalenderdagen de gemiddelde werknemer maximaal 
afwezig kan blijven in een periode van 9 weken. Deze variabele verduidelijkt uiteraard 
eveneens het aantal vrijheidsgraden in de praktische organisatie van vakantie en vrije tijd, 
zodat hij ook een belangrijke sociale betekenis heeft. 
 
14.5.3 Loonkost, bezettingsgraad en ploeggrootte 
De gegevens over ploeggrootte en bezettingsgraad kunnen uiteraard gecombineerd worden. 
In wezen gaat het erom dat de gegevens over loonkosten (paragraaf 14.4.3 vanaf pagina 
196) gecombineerd worden met de hoger toegelichte gegevens over ploeggrootte en 
bezettingsgraad. Dit heeft in dit rapport evenwel niet zo’n relevantie gezien het fictieve loon 
per uur dat we als uitgangspunt hanteren, zodat we ons beperken tot enkele summiere 
elementen. 
 
De totale kost voor een minimumbezetting van één werknemer per jaar wordt berekend als 
het product van de loonkost per werknemer en het aantal werknemers dat noodzakelijk is 
voor deze minimumbezetting. 
 

gemiddelde loonkost per cyclus in vergelijking met een dagwerknemer 127,53%   
zijnde een gemiddeld kost per ploegwerknemer per cyclus van 2.143 euro per cyclus 

aantal cycli dat werknemer in bedrijf aanwezig is 12,29 cycli per jaar 
totaal arbeidsgebonden loon per jaar 26.342 euro per jaar 

bij een uurloon van 10,00 Euro 
aantal ploegen 4 ploegen 

noodzakelijke bezetting om alle afwezigheden op te vangen 5,40 werknemers 
kosten per jaar voor werknemers in alle ploegen na correctie voor bezettingsgraad 688,75%  

loonkosten op jaarbasis voor één werknemer permanent aanwezig 142.262 euro per jaar 

 
In het voorbeeld blijken 127,53% gemiddelde loonkost99 per ploegwerknemer * 5,40 
werknemers voor minimumbezetting van één werknemer = 6,88 basisjaarlonen (aan 100%) 
noodzakelijk om de minimumbezetting te garanderen. Dit cijfer is perfect vergelijkbaar tussen 
alle onderzochte stelsels. De berekening wordt voor controle ook in euro gemaakt, wat 
evenwel weinig praktische waarde heeft gezien het fictieve basisuurloon van 10 €. 

                                                 
99  We nemen de statistisch gemiddelde loonkost, wat in de vorige paragrafen berekend werd als de eerste 

A-variant. In de praktijk kan dat in een aantal stelsels om hogere bedragen gaan als meer werknemers 
kiezen voor een maximaal loon. 
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15. BIJLAGE 2: ANALYSE VAN DE MEDISCHE IMPACT VAN PLOEGENSTELSELS 

OP WERKNEMERS 
 
Een analyse van de medische impact is uiteraard een evidentie in volcontinue 
ploegenstelsels, gezien de afwijkende arbeidstijd ’s nachts en tijdens het weekend. Maar het 
beeld dient tevens veel complexer te zijn, gezien de vele elementen die aan bod komen. 
 
Onderstaande analyse is gebaseerd op zo objectief en wetenschappelijk mogelijk verwerkte 
kennis over de invloed van roosterkenmerken op het lichamelijke welzijn van de 
werknemers. Dit impliceert dat de ervaring van de betrokken werknemers niet aan bod komt 
aangezien deze inschatting per definitie persoonsgebonden is: een persoon A ervaart 
vermoeidheid anders dan een persoon B, heeft minder dan wel meer slaapstoornissen, en 
dergelijke meer. Hiermee wordt niet gesuggereerd dat deze subjectieve inschatting niet 
relevant is, integendeel zelfs. De objectieve elementen zijn een objectivering en 
ondersteuning van de subjectieve ervaringen, zij vormen als het ware de neutrale 
gemeenschappelijke “kern” van de subjectieve ervaringen. Bovendien worden tautologische 
discussies over de “werkelijke” impact van een medisch probleem vermeden, zoals deze te 
vaak uit de praktijk blijken100. 
 
De medische problematiek valt in vier luiken uiteen: 1/ regelmaat, 2/ periodiciteit, 3/ 
nachtrust, en 4/ belasting. We omschrijven kort elk luik, waarna we een aantal variabelen 
construeren die de belangrijkste kenmerken van dat luik pogen te vatten. Per variabele 
definiëren we een kwantitatief meetbaar criterium gegoten in een evaluatie van 0 tot 10101. 
Deze variabelen worden samengevat in een synthesevariabele per luik. In paragraaf 15.5 
construeren we tenslotte een gewogen medisch eindcijfer. 
 
Het zal de lezer in de volgende paragrafen opvallen dat regelmatig hetzelfde basismateriaal 
gebruikt wordt. Dit is inderdaad zo, maar toch overlappen de vraagstellingen elkaar zo weinig 
mogelijk. Het gaat niet om het feit dat dezelfde kwantitatieve kenmerken van ploegenarbeid 
bij verschillende variabelen aan bod komen, het gaat erom dat het perspectief van waaruit 
men naar dit basismateriaal kijkt van elkaar verschilt. Voor elke variabele is telkens gepoogd 
vanuit een strikt analytische benadering één problematiek te isoleren en aan de hand van 
kwantitatieve elementen in te vullen: het gaat om het perspectief en niet de gegevens. 
 

                                                 
100  Bijvoorbeeld: persoon A voelt zich niet vermoeid na 5 nachtdiensten, persoon B wel, en persoon C een 

beetje. Wie heeft er gelijk?  
101  Zie paragraaf 2.5.2 voor een toelichting bij deze werkwijze. 
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15.1 Medisch luik 1: regelmaat 
De regelmaat van een rooster verwijst naar de frequentie en de grootte van de wisselingen in 
de tijdstippen dat men werkt en niet werkt. Een rooster structureert per definitie de werktijd; 
bij implicatie wordt daarmee tevens de niet-arbeidstijd vormgegeven, en dus ligt ook het 
leefpatroon in belangrijke mate vast.  
 
Tevens wordt de aard van het leefpatroon beïnvloed, aangezien vele activiteiten 
tijdgebonden zijn. Aangezien de “gebruikswaarde” van tijd niet constant is – mensen geven 
duidelijk de voorkeur aan avond en weekend voor sociale activiteiten – legt een rooster ook 
beperkingen op voor andere dan werkactiviteiten. 
 
De betekenis van regelmaat als medische problematiek is dan ook: een regelmatig rooster 
creëert, in tegenstelling tot een onregelmatig rooster, een leefsituatie met kenmerken als 
orde, rust, duidelijkheid, en zekerheid. Hoewel in algemene zin een meer regelmatig rooster 
te verkiezen is boven een minder regelmatig rooster, dienen twee nuances vermeld:  
• Er mag niet gesteld worden: hoe meer regelmaat hoe beter, aangezien het meest 

regelmatig denkbare rooster niet beter hoeft te zijn dan een wat minder regelmatig (maar 
daarom nog niet chaotisch) rooster. Niet alleen is een zekere afwisseling wenselijk, ook 
kan een te regelmatig rooster duiden op een eerder monotone arbeidssituatie. 

• Tevens is de behoefte aan regelmaat persoonlijk en sociaalgebonden: naast de 
lichamelijke elementen (met inbegrip van persoonlijkheidsfactoren) heeft ook de 
omgeving een betekenis. De sociale steun (of het gebrek eraan) is van groot belang om 
onregelmatigheden in het rooster op te vangen, en bepaalt dan ook mee de impact van 
onregelmatige roosters. 

 
Onderstaand wordt het luik regelmaat eerst geoperationaliseerd aan de hand van het aantal 
wisselingen in werk- en rusttijden: een regelmatig rooster kent weinig wisselingen in werk- en 
rusttijden. In een onregelmatig rooster wordt dus veel gewisseld, zodat ochtenddiensten, 
middagdiensten en nachtdiensten elkaar veelvuldig afwisselen. Onregelmatige roosters 
kenmerken zich eveneens door veranderende begin- en eindtijden: de ene dienst begint om 
6 uur, de volgende om 8 uur, en dergelijke meer. Ook een ongelijke verdeling van de 
arbeidstijd over de verschillende weken van het ploegenstelsel heeft zijn betekenis voor dit 
luik. 
 
De medische argumentatie laat zich als volgt samenvatten: wisselende tijdsomstandigheden 
doen een beroep op het aanpassingsvermogen van de werknemer, dat echter 
aanpassingsvermogen zijn beperkingen kent. Als deze overschreden worden ontstaan 
spanningen, met als mogelijke nadelige gevolgen: gevoelens van onrust, nerveuze klachten, 
en een verstoorde stoelgang.  
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Regelmaat MED1 100% 

wisselingen in werk- en rustperiodes MED11 33,33% 
wisselende arbeidstijd per week MED12 33,33% 
gelijkaardige begin- en eindtijden MED13 33,33% 

 
De synthesevariabele regelmaat (MED1) is het gemiddelde van de variabelen MED11 tot 
MED13.  
 
15.1.1 Variabele MED11 : wisselingen in werk- en rustperiodes 
Een werkperiode is een opeenvolgende reeks werkdagen (diensten) zonder rustdag tussen. 
Het evaluatiecriterium is: het aantal werkperiodes en rustperiodes (opeenvolgende reeks 
rustdagen) is zo klein mogelijk. Diensten met verschillende begin- en/of eindtijden kunnen 
zich binnen dezelfde werkperiode situeren: een ochtenddienst gevolgd door een 
namiddagdienst vormt bijvoorbeeld één werkperiode.  
 
Voor de evaluatie zijn twee variabelen noodzakelijk: 
• Het aantal werkperiodes en het aantal rustperiodes, dat per definitie aan elkaar gelijk is. 
• De duur van de evaluatieperiode, dus het aantal weken waarop het ploegsysteem van 

toepassing is; deze totale periode noemen we het aantal roosterweken, wat niet 
noodzakelijk hetzelfde is als het aantal werkweken, aangezien in bepaalde types van 
roosters er gedurende één volledige week niet gewerkt wordt. 

 
De maximumnorm is het aantal werk- en rustperiodes in een normale arbeidsweek voor 
dagwerknemers, namelijk één werkperiode van maandag tot vrijdag en één rustperiode 
tijdens het weekend: twee blokken per week geldt als norm voor de maximumwaarde. 
Worden er gemiddeld minder dan twee periodes per week geconsstateerd, dan blijft de 
maximumwaarde behouden.  
 
De maximumnorm is het aantal werk- en rustperiodes in een normale cyclus (dus één week) 
voor dagwerknemers, namelijk één werkperiode van maandag tot vrijdag en één rustperiode 
tijdens het weekend: twee blokken per week geldt als norm voor de maximumwaarde.  
 
De gehanteerde formule is:  
 

10**211








=
lusodesPerCycEnRustperiaantalWerk

usWekenaantalCyclMED  

 
De maximumwaarde 10 wordt niet overschreden als het aantal periodes kleiner is dan twee 
per cyclusweek, aangezien deze hogere waarden tot de maximumwaarde herleid worden: 
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{ }usWekenaantalCyclodesEnRustperiaantalWerkMED *21011 <⇔=  

 
Onderstaande voorbeeld gaat uit van vier cyclusweken. De minimumwaarde wordt nooit nul 
maar blijft minimaal 2,857143 ongeacht het aantal cyclusweken. Immers, het minimum wordt 
bereikt als het aantal werk- en rustperiodes gelijk is aan het aantal dagen in de onderzochte 
cyclus (dus: alle dagen is er een wisseling tussen werk- en rustperiode, zodat een dag 
werken gevolgd wordt door een niet-werkdag gedurende de gehele periode). 
 

aantal cyclusweken aantal weken * 2 aantal werk- en rustperiodes evaluatie 
4 8 6 10 
4 8 8 10 
4 8 12 6,666667 
4 8 16 5 
4 8 20 4 
4 8 24 3,333333 
4 8 28 2,857143 
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Om de nulwaarde toch te bereiken dient de oorspronkelijke formule herwogen, zodanig dat 
het maximum behouden blijft en de minimumwaarde op nul komt te liggen: 
 









+−=





























−−=

lusodesPerCycEnRuspteriaantalWerk
usWekenaantalCycl

lusodesPerCycEnRustperiaantalWerk
usWekenaantalCyclMED versie

*564

5
7*10**2101011 2

 

 
Onderstaand worden beide formules berekend, waarbij evaluatie1 op de oorspronkelijke 
formule duidt en evaluatie2 op de aangepaste formule. 
 
aantal cyclusweken aantal weken * 2 aantal werk- en rustperiodes evaluatie1 evaluatie2 

4 8 6 10 10 
4 8 8 10 10 
4 8 12 6,667 5,333 
4 8 16 5 3 
4 8 20 4 1,6 
4 8 24 3,333 0,667 
4 8 28 2,857 0 
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Het nadeel van de tweede werkwijze is dat snel eerder lage waarden bekomen worden: dit 
nadeel lijkt groter te zijn dan het nadeel dat de nulwaarde niet bereikt kan worden. We 
hanteren in deze studie wordt de eerste (oorspronkelijke) versie. 
 
Deze variabele vereist dat de analyse van een stelsels steeds start met een volledige 
werkperiode, zodat een werkperiode niet dubbel geteld wordt, namelijk éénmaal bij het begin 
van de cyclus en éénmaal op het einde. 
 
15.1.2 Variabele MED12 : verdeling van arbeidstijd over de gehele cyclus 
Het evaluatiecriterium is: de arbeidstijd is zo gelijk mogelijk verdeeld over de gehele cyclus. 
Dus een stelsel waarbij men de eerste week 50 uur werkt en de tweede week 30 uur dient 
negatiever geëvalueerd dan een stelsel met respectievelijk 45 en 35 uur, ook al wordt er in 
totaal even lang gewerkt.  
 
Onderstaand verduidelijken we eerst dat de manier waarop een cyclus opgedeeld wordt een 
grote impact heeft op de berekeningswijze. Enkel een berekening gebaseerd op een 
dagelijkse (en geen wekelijks) patroon maakt het mogelijk een zo objectief mogelijke analyse 
van de arbeidstijdverdeling te maken. Vervolgens komt de enig mogelijke berekeningswijze 
aan bod: de cumulatief gepresteerde arbeidstijd wordt vergeleken met de gemiddelde 
arbeidsduur die men zou werken bij een ideale gelijke verdeling van de arbeidstijd. 
 
15.1.2.1 De gemiddelde arbeidstijd per week: foute conclusies zijn mogelijk 
Als zuiver theoretisch voorbeeld nemen we een stelsel van 5 weken waarin gedurende 26 
opeenvolgende dagen gewerkt wordt gevolgd door negen niet-werkdagen: dit stelsel verdeelt 
de arbeidstijd dus maximaal102 eenzijdig, en dient dus (zeer) negatief geëvalueerd. In totaal 
worden er 26 diensten * 8 uur = 208 uur per cyclus gewerkt, wat neerkomt op 208 arbeidsuur 
/ 5 cyclusweken = 41,6 arbeidsuur gemiddeld per week en 208 arbeidsuur / 35 roosterdagen 
= 5,94 arbeidsuur gemiddeld per kalenderdag.  
 

      gemiddelde 41,6  
week MA DI WO DO VR ZA ZO totaal abs(afwijking)103 

1 8 8 8 8 8 8 8 56 14,4 
2 8 8 8 8 8 8 8 56 14,4 
3 8 8 8 8 8 8 8 56 14,4 
4 8 8 8 8 8 0 0 40 1,6 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 41,6 
 32 32 32 32 32 24 24 208 86,4 

gemiddelde afwijking per week 17,28 

 

                                                 
102  Als diensten langer dan acht uur uitgesloten worden. 
103  De afkorting verwijst naar het absolute getal, waarbij negatieve getallen in positieve omgezet worden  
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Op de één na onderste rij van bovenstaande tabel wordt de totale arbeidsduur per maandag, 
dinsdag… berekend, terwijl in de meest rechtse kolom de afwijking van de werkelijke 
arbeidsduur per week (beginnend op mandag) vergeleken wordt met de gemiddelde 
arbeidsduur per week: in de eerste week werkt men bijvoorbeeld 56 uur, wat 14,4 uur meer 
is dan het gemiddelde. De som van deze afwijkingen (in absolute zin) gedeeld door het 
aantal cyclusweken levert de gemiddelde wekelijkse afwijking van de arbeidsduur op, 
namelijk 86,4 uur totale afwijking per cyclus / 5 weken per cyclus = 17,28 uur gemiddelde 
afwijking per week. 
 
In vergelijking met een stelsel met dezelfde totale arbeidstijd per cyclus (26 diensten 
bestaande uit 32 uur op een maandag, 32 uur op een dinsdag…) maar een meer 
evenwichtige verdeling van de arbeidstijd (7V 2T 7L 2T 7N 3T 5D 2T) wordt duidelijk dat de 
gemiddelde afwijking per week aanzienlijk daalt. Een significant lagere gemiddelde afwijking 
per week wordt immers bekomen, namelijk 28,8 arbeidsuur afwijking per cyclus / 5 weken = 
5,76 gemiddelde afwijking per week. Dit meer homogene stelsel kent dus een minder grote 
gemiddelde afwijking per week.  
 
      gemiddelde 41,6  

week MA DI WO DO VR ZA ZO totaal afwijking 
1 8 8 8 8 8 8 8 56 14,4 
2 0 0 8 8 8 8 8 40 1,6 
3 8 8 0 0 8 8 8 40 1,6 
4 8 8 8 8 0 0 0 32 9,6 
5 8 8 8 8 8 0 0 40 1,6 

 32 32 32 32 32 24 24 208 28,8 
gemiddelde afwijking per week 5,76 

 
Er is evenwel een probleem: de dag waarop de analyse begonnen wordt speelt in de 
berekening een grote rol. Onderstaande tabel geeft hetzelfde stelsel als hoger weer maar 
wordt een dag later begonnen, zodat de telling van het weekgemiddelde begint op een 
dinsdag: de eerste werkdag (maandag van week 1) van de eerste tabel wordt dus 
teruggevonden in de laatste cel van de tweede tabel (maandag van week 5)104.  
 
      gemiddelde 41,6  

week DI WO DO VR ZA ZO MA totaal afwijking 
1 8 8 8 8 8 8 0 48 6,4 
2 0 8 8 8 8 8 8 48 6,4 
3 8 0 0 8 8 8 8 40 1,6 
4 8 8 8 0 0 0 8 32 9,6 
5 8 8 8 8 0 0 8 40 1,6 

 32 32 32 32 24 24 32 208 25,6 
gemiddelde afwijking per week 5,12 

 

                                                 
104  Dit stelsel heeft dus exact dezelfde tijdstructuur als het voorgaande: 7V 2T 7L 2T 7N 3T 5D 2T. 
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Uit deze tweede “dinsdagtabel” blijkt dat exact hetzelfde stelsel tot een andere gemiddelde 
afwijking komt, wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn. Beginnen te tellen op een dinsdag 
leidt tot een gemiddelde afwijking per week van 5,12 uur, beginnen we op een maandag dan 
bekomen we 5,76 uur. Hoe is dit mogelijk?  
 
De grootste afwijking in de eerste “maandagtabel” bedraagt 14,4 uur, aangezien 56 
arbeidsuur in de eerste week – 41,6 gemiddelde arbeidsduur per week = 14,4 uur afwijking 
voor de eerste week. In het “dinsdagstelsel” wordt dergelijke afwijking niet aangetroffen, 
aangezien de langste arbeidsduur per week slechts 48 uur bedraagt. Met andere woorden: 
de gemiddelde afwijking per week wordt vooral beïnvloed door de grootste afwijkingen, dus 
de langste en kortste mogelijke arbeidsduur per week.  
 
Dus: een grotere afwijking wordt bekomen als men de langste opeenvolgende werkperiode 
in één arbeidsweek concentreert, en men bekomt een kleinere afwijking als de langste 
werkperiode over twee arbeidsweken verdeeld wordt. Hetzelfde doet zich voor met langere 
rustperiodes105: als deze in één week geconcentreerd worden, bekomt men een hogere 
gemiddelde afwijking. De wekelijkse arbeidsduur is dus geen goed criterium voor de analyse 
van de gemiddelde arbeidsduur.  
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105  In de regel is de impact van rustperiodes evenwel kleiner omdat de langste rustperiode korter is dan de 

langste werkperiode. 
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De grafiek verduidelijkt de cumulatief gepresteerde arbeidsuren in het oorspronkelijke stelsel 
bestaande uit 26 opeenvolgende werkdagen (blauwe balkjes per werkdag), en vergelijkt dit 
cijfer met de gemiddelde arbeidsduur die men zou werken bij een ideale gelijke verdeling van 
de arbeidstijd over de gehele cyclus (paarse balkjes per werkdag). Gemiddelde werkt men 
immers 208 uur / 35 roosterdagen = 5,94 uur per roosterdag, wat na twee dagen 5,94 uur 
per dag * 2 = 11,88 arbeidsuur wordt.  
 
Er is slechts één oplossing mogelijk: we schakelen de toevallige impact van een maandag- 
dan wel dinsdagtabel (enzovoort) uit door alle varianten te berekenen (dus de maandagtabel 
tot en met de zondagtabel), en het gemiddelde van deze varianten te nemen. 
 
15.1.2.2 De gemiddelde arbeidsduur per week onafhankelijk van de dag waarop de 

berekening begint 
Bij de berekening van de maandag- tot en met de zondagtabel houden we zoals hoger 
rekening met de aard van de dienst (vroege, late…) of de duur van de dienst. Onderstaande 
voorbeeld is hetzelfde vijfploegenstelsel als hoger: gemiddeld wordt er de eerste week 5,43 
diensten gewerkt als men het stelsel achtereenvolgens op een maandag (7 diensten), 
dinsdag (6 diensten)… enzovoort laat starten. 
 
Tijdens de laatste week worden er in de maandag-, dinsdag- en woensdagtabel 5 diensten 
gewerkt, op donderdag tot en met zaterdag slechts vier diensten, en op zondag weer 5 
diensten, wat het gemiddelde brengt op 4,43 diensten per week. Het grootste verschil tussen 
de gemiddelde arbeidsduur per week bedraagt 5,57 (3de week) – 4,43 (5de week) = 1,14 
diensten per week.  
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dag1 dag2 dag3 dag4 dag5 dag6 dag7 grootste afwijking 
ma di wo do vr za zo  1,14 
1 0 0 1 1 1 1 5  
1 1 0 0 1 1 1 5  
1 1 1 0 0 1 1 5  
1 1 1 1 0 0 1 5 5,43 
1 1 1 1 1 0 0 5  
1 1 1 1 1 1 0 6  
1 1 1 1 1 1 1 7  
0 1 1 1 1 1 1 6  
0 0 1 1 1 1 1 5  
1 0 0 1 1 1 1 5  
1 1 0 0 1 1 1 5 5,14 
1 1 1 0 0 1 1 5  
1 1 1 1 0 0 1 5  
1 1 1 1 1 0 0 5  
1 1 1 1 1 1 0 6  
1 1 1 1 1 1 1 7  
0 1 1 1 1 1 1 6  
0 0 1 1 1 1 1 5 5,57 
1 0 0 1 1 1 1 5  
1 1 0 0 1 1 1 5  
1 1 1 0 0 1 1 5  
1 1 1 1 0 0 1 5  
1 1 1 1 1 0 0 5  
1 1 1 1 1 1 0 6  
1 1 1 1 1 1 1 7 5,43 
0 1 1 1 1 1 1 6  
0 0 1 1 1 1 1 5  
0 0 0 1 1 1 1 4  
1 0 0 0 1 1 1 4  
1 1 0 0 0 1 1 4  
1 1 1 0 0 0 1 4  
1 1 1 1 0 0 0 4 4,43 
1 1 1 1 1 0 0 5  
0 1 1 1 1 1 0 5  
0 0 1 1 1 1 1 5  

 
Worden alle 26 diensten maximaal geconcentreerd, dan ontstaat uiteraard een totaal ander 
beeld: in de 2de en 3de week wordt per definitie altijd gewerkt, op welke dag men ook de 
berekening start, terwijl er in de laatste week slechts 1,43 diensten gemiddelde gewerkt 
worden. De grootste afwijking bedraagt dan ook 7,00 (2de of 3de week) – 1,43 (5de week) = 
5,57 diensten per week. 
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dag1 dag2 dag3 dag4 dag5 dag6 dag7 grootste afwijking 
ma di wo do vr za zo  5,57 
1 0 0 0 0 0 0 1  
1 1 0 0 0 0 0 2  
1 1 1 0 0 0 0 3  
1 1 1 1 0 0 0 4 4,00 
1 1 1 1 1 0 0 5  
1 1 1 1 1 1 0 6  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7 7,00 
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7 7,00 
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7  
1 1 1 1 1 1 1 7 6,57 
1 1 1 1 1 1 1 7  
0 1 1 1 1 1 1 6  
0 0 1 1 1 1 1 5  
0 0 0 1 1 1 1 4  
0 0 0 0 1 1 1 3  
0 0 0 0 0 1 1 2  
0 0 0 0 0 0 1 1 1,43 
0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0  

 
De berekening van variabele MED12 komt tot stand op gelijkaardige wijze als in de tabellen 
toegelicht: 
• De gemiddelde arbeidsduur per week wordt berekend vertrekkende van elke mogelijke 

werkdag. De dinsdagtabel is identiek aan de maandagtabel behalve dat het rooster één 
dag opgeschoven is: de laatste dag van de maandagtabel (zondag in 5de week van 
maandagtabel) wordt dus de eerste dag in de dinsdagtabel (maandag in 1ste week van 
dinsdagtabel).  

• Het gemiddeld aantal diensten per cyclusweek wordt berekend door het aantal diensten 
in de respectievelijke maandag- tot en met zondagtabel op te tellen en te delen door de 7 
weekdagen. 

• De grootste afwijking tussen de maximale en minimale gemiddelde arbeidsduur per week 
wordt als criterium behouden.  

• Tenslotte wordt van het maximumcijfer 10 de grootste afwijking anderhalf maal 
afgetrokken. We vergroten de oorspronkelijke afwijking met 50% aangezien de maximale 
afwijking 7 diensten bedraagt (er zijn 7 dagen in een week), zodat de minimumwaarde 
van de variabele 10 – (7 * 1,5) = 10 – 10,5 = -0,5 wordt.  

 
{ } ,)min()max(*5,11012 dPerWeekArbeidstijgemiddeldedPerWeekArbeidstijgemiddeldeMED −−=
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De variabele behoudt het maximum 10 als er per week gemiddeld even lang gewerkt wordt, 
onafhankelijk of men op een maandag, dinsdag… zou beginnen te tellen. De vijfdaagse 
werkweek gevolgd door een vrij weekend behoudt dus het maximum. 
 
Per gemiddelde afwijking van 1 dienst per week daalt de evaluatie met twee eenheden. Lage 
waarden zijn enkel mogelijk in stelsels met een geconcentreerde arbeidstijd, als er 
bijvoorbeeld gedurende meer dan week niet gewerkt wordt. De minimumwaarde wordt 
bereikt als een stelsel bestaat uit minstens één week met 7 diensten voor alle weektabellen 
(dit impliceert 13 opeenvolgende diensten) en minstens één week met alleen maar 
rustperiodes voor alle weektabellen (dit impliceert 13 opeenvolgende vrije dagen). 
 

gemiddelde afwijking in aantal diensten per week evaluatie 
0 diensten per week verschil 10 

1,33 diensten per week verschil 8 
2,66 diensten per week verschil 6 

4 diensten per week verschil 4 
5,33 diensten per week verschil 2 
6,66 diensten per week verschil 0 

 
15.1.3 Variabele MED13 : wisselende begin- en eindtijden 
Een gelijkaardige allocatie van de arbeidstijd van twee diensten impliceert dat beide diensten 
op hetzelfde tijdstip beginnen en eindigen. Een dienst A en B met gelijke begintijden maar 
verschillende eindtijden – omdat dienst A bijvoorbeeld 8 uur duurt en dienst B 12 uur - zijn 
dus twee verschillende allocaties van de arbeidstijd106.  
 
Er worden twee deelvariabelen geconstrueerd die elkaar aanvullen: de eerste deelvariabele 
onderzoekt het aantal verschillende tijdsallocaties in absolute zin, en de tweede 
deelvariabele poogt een correctie aan te brengen voor stelsels die relatief weinig van elkaar 
verschillen> Immers, twee stelsels die een andere begin- en eindtijd kennen verschillen meer 
van elkaar dan stelsels die wel een gelijke begintijd maar een verschillende eindtijd kennen, 
bijvoorbeeld door een langere dienstduur.  
 
15.1.3.1 Eerste deelvariabele MED13a: aantal allocaties van de arbeidstijd 
Het evaluatiecriterium is: het aantal verschillende tijdsallocaties blijft zo klein mogelijk, zodat 
de begin- en eindtijden van de diensten zoveel mogelijk gelijkaardig zijn.  
 
Twee variabelen zijn vereist: 
• Het aantal verschillende tijdsallocaties, dus diensten met gelijke begin- en eindtijd in een 

cyclus. 
• Het aantal diensten in een cyclus, aangezien drie verschillende tijdsallocaties in een 

cyclus van 4 weken uiteraard een andere betekenis hebben dan in een cyclus van 5 
weken. 

                                                 
106  Zie paragraaf 2.1 voor een toelichting bij deze begrippen. 
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Het aantal tijdsallocaties wordt in de concrete berekening dubbel gewogen, zodat een 
wisselende werkperiode om de twee werkdagen het minimum (evaluatie = 0) wordt. De 
gehanteerde formule is:  
 
Het maximum wordt bereikt als er slechts één arbeidstijdallocatie is, wat het geval is in een 
“normale” dagelijkse arbeidstijd van 9 tot 17 uur. Het aantal werkdagen beïnvloedt de 
evaluatie dan niet, omdat de teller van het tweede gedeelte gelijk wordt aan nul (1 – 1 
tijdsallocatie = 0 en 0 / aantal werkdagen blijft uiteraard nul). 
 

11013 =⇔= sPerCyclussallocatieaantalTijdaMED  

 
De variabele wordt nul als het aantal verschillende tijdsallocaties de helft plus één bedraagt 
van het aantal werkdagen: 
 

1
2

013 +=⇔= dagenaantalWerkssallocatieaantalTijdaMED  

 
Dit impliceert dat de evaluatie onder nul daalt als het aantal tijdsallocaties meer dan de helft 
plus één van het aantal werkdagen bedraagt (dus om de twee dagen een ander allocatie van 
de arbeidstijd): 
 
aantal tijdsallocaties aantal tijdsallocaties * 2 aantal werkdagen in cyclus evaluatie 

20 40 20 -9 
11 22 20 0 
9 18 20 2 
7 14 20 4 
5 10 20 6 
3 6 20 8 
1 2 20 10 
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De absolute minimumwaarde wordt bereikt als het aantal werkdagen gelijk is aan het aantal 
tijdsallocaties (dus als men 1/ alle dagen werkt en 2/ alle dagen een andere begin- en/of 
eindtijd van de dienst heeft), wat in de praktijk uiteraard niet kan voorkomen. 
 
15.1.3.2 Tweede deelvariabele MED13b: het aantal tijdsallocaties met gedeeltelijk gelijke 

begin- en/of eindtijden 
Deze bijkomende variabele wil een correctie aanbrengen tussen stelsels met sterk 
verschillende begin- en eindtijden en stelsels waarin de tijdsallocatie slechts weinig van 
elkaar verschilt: dit is het geval als twee stelsels een gemeenschappelijke begintijd hebben 
maar geen gemeenschappelijke eindtijd, omdat de dienstduur verschilt107.  
 
Dezelfde werkwijze als hoger wordt gehanteerd, maar enkel het aantal tijdsallocaties met 
verschillende begin- en eindtijden worden gehanteerd. Een tijdsallocatie A (van 8.00uur tot 
16.00uur) die enkel van tijdsallocatie B (van 8.00uur tot 20.00uur) door een verschillende 
eindtijd wordt dus als één tijdsallocatie beschouwd. 
 

10*)1(*2113 














 −+=

clusdagenPerCyaantalWerk
usiesPerCycljdsallocatrdAantalTiGecorrigeebMED  

 
Het gecorrigeerd aantal tijdsallocaties wordt berekend door de som van het aantal 
tijdsallocaties met een verschillende begintijd en met een verschillende eindtijd door twee te 
delen (gemiddelde). 
 
Als het aantal allocaties met verschillende begin- en eindtijden gelijk is aan het aantal 
tijdsallocaties (en dus alle tijdsallocaties aanzienlijk van elkaar verschillen) wordt uiteraard 
dezelfde evaluatie als hoger bekomen.  
 
15.1.3.3 Synthese van beide deelvariabelen 
Voor variabele MED13 wordt het belang van de eerste variabele dubbel zo hoog ingeschat, 
gezien de laatste variabele als een “correctie” op de voorgaande dient ingeschat. 
 

3
33*213 bMEDaMEDMED +=  

 

                                                 
107  Bijvoorbeeld een dienstduur van 8 uur tijdens de week en 12 uur tijdens het weekend. 
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15.2 Medisch luik 2: periodiciteit 
Met periodiciteit wordt aangegeven of een rooster goed past binnen het biologisch 24-
uurritme van de mens. Dit biologisch ritme wordt het sterkst verstoord door nachtwerk, maar 
ook werken tijdens de avond en de vroege ochtend heeft zijn betekenis: is nachtwerk 
onvermijdelijk dan dient het aantal ‘storende’ diensten tot 3 á 4 beperkt te blijven. De 
verstoring van de nachtrust wordt behandeld in het volgende luik, als variabele MED31. 
 
De periodiciteit van een rooster geeft in wezen aan of het werkritme als een effectieve 
“Zeitgeber”108 (wat best vertaald wordt als “tijdsgever”, in de betekenis van “seingever”) 
functioneert. Een groot aantal lichamelijke activiteiten vertoont periodieke schommelingen, 
onder andere de zogenaamde “circadiane” (circa: ongeveer; dies: dag) ritmen. Deze kunnen 
worden aangetroffen in een veelheid van lichaamsfuncties, zoals de elektrische 
hersenactiviteit, de hartslag, de ademhaling en de lichaamstemperatuur. In het algemeen 
geven deze ritmen overdag toppen te zien en in de nacht dalen: deze actieve en minder 
actieve toestanden lopen in grote lijnen parallel met de “normale” slaap/waakcyclus. 
 
Veranderingen in de slaap/waakcyclus, bijvoorbeeld faseverschuivingen tengevolge van het 
werk op ongewone uren, leiden in veel gevallen niet tot een volledige aanpassing van de 
circadiane ritmiek: er treden veranderingen op, en de onderlinge faserelaties tussen functies 
worden verstoord, doordat sociale Zeitgebers – dat wil zeggen: stimuli vanuit de sociale 
omgeving – bij mensen van grote invloed zijn op het verloop van de circadiane ritmiek. Het 
arbeidsproces vormt een dergelijke synchroniserende Zeitgeber als de cyclus voldoet aan 
volgende elementen: 
• De lichamelijke Zeitgeber heeft ongeveer een 24-uursperiode, dus de arbeidstijd valt elke 

dag in dezelfde periode; 
• De Zeitgeber valt op momenten dat andere Zeitgebers geen tegenstrijdige werking 

uitoefenen. 
 
Het werkritme is uiteraard het meest effectief als Zeitgeber wanneer het samenvalt met de 
sociaal-culturele ritmiek van de maatschappij. Nachtdiensten moeten in dit verband als zeer 
ineffectief gekwalificeerd worden; bij middagdiensten treedt echter ook al een verstoring op. 
De impact van afwijkende diensten kan afgeleid worden uit de rotatiesnelheid en 
rotatierichting van het betrokken rooster, waarover twee verschillende visies bestaan. 
Aanvankelijk was men de mening toegedaan dat een langzame rotatie – vooral in de zin van 
zoveel mogelijk nachtdiensten achter elkaar – het meest gunstig is voor het 
psychosomatisch welzijn.  

                                                 
108  We behouden de Duitse term in de verdere tekst gezien elke Nederlandse vertaling eerder ongelukkig is. 

Zie JANSEN 1986 voor een neer gedetailleerde toelichting. 
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In recentere studies wordt deze stelling echter niet weerhouden: de circadiane ritmiek 
reageert niet onmiddellijk op Zeitgebers die uit fase zijn, doordat bepaalde lichaamsfuncties 
zogenaamde “latentietijden” (als het ware: “wachttijden”) kennen: de vermoeidheid 
“cumuleert” als het ware in het lichaam, zodat één lange reeks nachten een stuk zwaarder is 
dan tweemaal de helft. Tevens is duidelijk geworden dat de diensten bij voorkeur voorwaarts 
roteren, in de zin van ochtend-, middag- en nachtdienst na elkaar: de aanpassing van de 
circadiane ritmiek aan het veranderende werkritme geschiedt dan het snelst. 
 
Dit leidt tot de conclusie dat vanuit het perspectief van de chronobiologie een 1/ zo gering 
mogelijk aantal sterk afwijkende diensten achter elkaar de voorkeur verdient, waarbij 2/ de 
diensten voorwaarts roteren: de periodiciteit van het rooster is dan optimaal wanneer sterk 
afwijkende diensten niet vermeden kunnen worden.  
 
Mogelijke nadelige gevolgen van een stelsel met een slechte periodiciteit zijn 
slaapproblemen, vermoeidheid, en maag- en darmklachten. 
 

Periodiciteit MED2 100% 
rustperiode na nachtdiensten MED21 33,33% 

achterwaartse rotaties MED22 33,33% 
rotatiesnelheid MED23 33,33% 

 
De synthesevariabele periodiciteit (MED2) is het gemiddelde van de drie variabelen MED21 
tot MED23 te nemen.  
 
15.2.1 Variabele MED21: rustperiode na nachtarbeid 
Om het lichaam na nachtarbeid terug aan te passen aan het dagritme is een minimale 
rustperiode van 56 uur (twee effectieve nachten) na twee of meer diensten nachtarbeid 
noodzakelijk. Een kortere rustperiode is problematisch: immers, wie na 48 uur het werk terug 
aanvangt (dus tijdens een vroege dienst) heeft slechts één volledige nachtrust achter de rug, 
aangezien men de tweede nacht reeds zeer vroeg uit bed moet. Daarbij moet ook rekening 
gehouden worden met het feit dat de eerste nachtrust na nachtarbeid eigenlijk geen 100% 
geslaagde nachtrust kan zijn, aangezien het lichaam zich nog niet aan het nieuwe 
dagnachtritme heeft aangepast. Een middagdienst 56 uur na nachtarbeid is wel mogelijk 
aangezien de tweede nachtrust wel volledig is, en het lichaam zich reeds aan het nieuwe 
dagnachtritme heeft aangepast: 
 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 
Van 22.00 tot 6.00uur: nachtdienst Laatste nachtdienst gepresteerd Interval van in totaal 24 uur Interval van in totaal 48 uur 

Van 6.00 tot 14.00uur: vroege dienst Interval van in totaal 8 uur Interval van in totaal 32 uur Interval van in totaal 56 uur 
Van 14.00 tot 2200uur: late dienst Interval van in totaal 16 uur Interval van in totaal 40 uur Late dienst gepresteerd 

 
Na slechts één dienst volstaat één effectieve nachtrust als lichamelijke recuperatietijd, dus 
een rustperiode van slechts 32 uur. De verklaring hiervoor is dat het biologisch ritme 
onvoldoende “verstoord” is om een langere recuperatieperiode noodzakelijk te maken. 
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Tevens is het van belang dat één duidelijk te korte intervalperiode een grotere negatieve 
impact heeft dan twee iets te korte intervalperiodes: zeer korte intervalperiodes dienen dus 
zwaarder door te wegen.  
 
De berekening gaat als volgt: 
• In een eerste stap worden het aantal en de duur van de te korte intervalperiodes in kaart 

gebracht, en vergeleken met de norm van 56 uur (dan wel 32 uur). Een intervalperiode 
van 48 uur na drie nachtdiensten resulteert dus in 48 uur interval – 56 uur (norm) = –8 
uur (te kort).  

• Vervolgens worden de veel te korte intervallen sterker vergroot om ze in de berekening 
meer te laten doorwegen, op basis van onderstaande vermenigvuldigingsfactoren. 

 
Interval na minimaal 2 nachtdiensten109 Tekort Vermenigvuldigingsfactor 

Kleiner dan 48 uur Tussen 8 en 16 uur 120% 
Kleiner dan 40 uur Tussen 16 en 24 uur 130% 
Kleiner dan 32 uur Tussen 24 en 32 uur 140% 
Kleiner dan 24 uur Tussen 32 en 40 uur 150% 
Kleiner dan 16 uur Meer dan 40 uur 160% 

 
Interval na 1 nachtdienst Tekort Vermenigvuldigingsfactor 

Kleiner dan 24 uur Minder dan 8 uur 120% 
Kleiner dan 16 uur Tussen 8 en 16 uur 140% 
Kleiner dan 8 uur Meer dan 16 uur 160% 

 
• De herwogen tekorten worden voor alle te korte intervalperiodes opgeteld tot een 

(negatief) totaal. 
• Dit totaal wordt gedeeld door het dubbel aantal roosterweken: het resultaat is het 

gewogen gemiddeld te kort aantal intervalperiodes na nachtarbeid per week. De 
verdubbeling is opnieuw bedoeld om niet te snel negatieve cijfers te bekomen. 

• Dit (negatieve) totaal wordt bij de maximumwaarde 10 gevoegd om de afwijking in een 
correct perspectief te brengen.  
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interval na minimaal 2 nachtdiensten norm tekort herwogen tekort 

52 56 -4 -4 
48 56 -8 -8 
44 56 -12 -14,40 
40 56 -16 -19,20 
36 56 -20 -25 
32 56 -24 -30 
28 56 -28 -37,33 
24 56 -32 -42,67 
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De variabele behoudt haar maximumwaarde als er geen te korte intervalperiode gevonden 
wordt, maar daalt erg snel bij aanzienlijke te korte intervallen. De reden hiervoor is tweeërlei: 
• Het gaat om een te korte intervallen na nachtarbeid wat één van de cruciale problemen in 

ploegenstelsels zijn. 
• De medische argumentatie is streng: wie na een periode van nachtwerk te snel terug aan 

het werk moet pleegt roofbouw op zijn lichaam, wat ook in de evaluatie tot uiting moet 
komen. 

 
15.2.2 Variabele MED22 : achterwaartse rotaties 
Men spreekt over een rotatie als een dienst (ochtend, middag, nacht) door een ander type 
dienst opgevolgd wordt, al dan niet met één of meerdere rustdagen tussen. Een 
ochtenddienst die door een middagdienst wordt gevolgd is een voorwaartse rotatie, omdat 
men in de tijd vooruitgaat (dus de klok volgt). Bij een achterwaartse rotatie wordt tegen de 
klok ingegaan. Onderstaand schema geeft de mogelijke rotaties in een stelsel met een 
dienstduur van 8 uur weer. 
 

 Achterwaartse rotatie Geen rotatie Voorwaartse rotatie 
Na ochtenddienst Nachtdienst Ochtenddienst Middagdienst 
Na middagdienst Ochtenddienst Middagdienst Nachtdienst 

Na nachtdienst middagdienst Nachtdienst Ochtenddienst 

 
Achterwaartse rotaties dienen in deze stelsels om medische redenen in de mate van het 
mogelijke vermeden – zelfs met een rustdag ertussen – omdat ze per definitie een ernstige 
inbreuk op de nachtrust tot gevolg hebben zoals uit onderstaande voorbeeld blijkt: het 
schema is gebaseerd op een ochtenddienst gevolgd door een rustdag en een nachtdienst, 
maar ook voor de andere achterwaartse rotaties geldt een gelijkaardig argument.  
 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 
22.00 tot 06.00uur (korte) nachtrust Normale nachtrust = interval van 16 uur Nachtdienst 
06.00 tot 14.00uur Ochtenddienst Interval van 24 uur Verschoven nachtrust 
14.00 tot 22.00uur Interval van 8 uur Interval van 32 uur  

 
De achterwaartse rotatie tussen dag 1 (ochtenddienst) en dag 3 (nachtdienst) heeft tot 
gevolg dat de nachtrust tussen dag 2 en dag 3 met minimaal 8 uur verschoven wordt, zodat 
de persoon in kwestie een dag van 24 + 8 = 32 uur meemaakt, wat een ernstige verstoring 
van zijn 24-uursritme inhoudt. Als de betrokken persoon een korte slaap inlast in de 
namiddag van dag 2 (vooraleer de nachtdienst aan te vatten) verandert dit niets aan de 
medische impact van de te lange dag, aangezien de medische betekenis van deze korte 
dagslaap verwaarloosbaar is. 

                                                                                                                                                      
109  Een interval kleiner dan 56 uur en groter dan 48 uur wordt dus niet bijkomend gesanctioneerd: een tekort 

van bijvoorbeeld 6 uur blijft een tekort van 6 uur. 
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Voor de evaluatie wordt gebruik gemaakt van de duur van het rooster, namelijk diensten van 
8 uur dan wel diensten van 12 uur, aangezien de situatie aanzienlijk verschilt. 
 
15.2.2.1 Achterwaartse rotaties in stelsels met een dienstduur van 8 uur 
In roosters met een werktijd van 8 uur vindt geen rotatie plaats indien het werk hervat wordt 
na een interval van 16 uur. Immers, wie alle dagen van 9 tot 5 werkt, heeft van 17 uur tot de 
volgende ochtend 9 uur een interval van 16 uur. Een achterwaartse rotatie – dus een te kort 
interval - heeft dus een interval van 16 – 8 = 8 uur, eventueel te vermeerderen met het aantal 
volledige rustdagen van 24 uur: een achterwaartse rotatie in het 8-urenstelsel bedraagt dus 
8, 32, of 56 uur. Na drie rustdagen is zoals uit de voorgaande variabele bleek de impact van 
de achterwaartse rotatie teniet gedaan: de slaapperiode is voldoende lang om de 
achterwaartse rotatie te verwerken. 
 
 achterwaarts niet roterend voorwaarts 
 intervalperiodes tussen twee diensten van acht uur 

0 - 1 dag 8 uur 16 uur 24 uur 
1 - 2 dagen 32 uur 40 uur 48 uur 
2 - 3 dagen 56 uur 64 uur 72 uur 

 
De berekening van de variabele functioneert als volgt:  
• Eerst wordt nagegaan hoeveel intervalperiodes van respectievelijk 8, 32 of 56 uur zich 

voordoen. 
• Vervolgens worden de resultaten herwogen op basis van onderstaande tabel, zodat de 

kortste intervallen zwaarder doorwegen in de evaluatie.  
 

Rooster met dienstduur van 8 uur Vermenigvuldigingsfactor 
Interval van 8 uur 6 

Interval van 32 uur 3 
Interval van 56 uur 1 

 
• Dit synthesecijfer wordt vergeleken met het totaal aantal cyclusdagen (dus werkdagen en 

rustdagen). Het synthesecijfer wordt verdubbeld om een meer correcte evaluatie te 
bekomen, anders zijn een te groot aantal te korte intervallen nodig vooraleer lage cijfers 
bekomen worden. 
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Zijn er geen te korte intervallen, dan wordt uiteraard het maximumcijfer behouden: 
 

01022 88 =⇔= uuruur eIntervalstaalTeKortHerwogenToMED  

 
te kort interval aantal herweging aantal cyclusdagen evaluatie 

8 0 0   
32 1 3   
56 1 1   

  4 28 7,14 

 
De evaluatie daalt vooral snel als er zeer korte intervallen geconstateerd worden, wat in 
overeenstemming is met de medische literatuur: achterwaartse, zeer korte intervallen 
worden ten zeerste afgeraden. In een rooster van vier weken gebaseerd op diensten van 
acht uur leiden een te kort interval van 56 uur (volledige en verschoven nachtrust) en een 
interval van 32 uur (verschoven nachtrust) tot een evaluatie van 7,14 aangezien (10 – (20 * 
(3 + 1) herwogen intervallen 32 en 56 uur) / 35 cyclusdagen) = 10 – (80 / 28) = 7,14. Eén 
zeer kort interval leidt echter tot een lagere evaluatie, aangezien (10 – (20 * 6 herwogen 
interval 8 uur) / 35 cyclusdagen) = 10 – (120 / 28) = 5,71. 
 

te kort interval aantal herweging aantal dagen evaluatie 
8 1 6   

32 0 0   
56 0 0   

  6 28 5,71 

 
15.2.2.2 Achterwaartse rotaties in stelsels met een dienstduur van 12 uur 
In roosters met een werktijd van 12 uur110 worden bestaan in strikte zin geen achterwaartse 
(of voorwaartse) rotaties, maar kunnen enkel gesproken worden van afwijkende rotaties. 
Wanneer er niet geroteerd wordt (dus 2 dagen na elkaar wordt er gewerkt, en ment begint 
telkens op hetzelfde aanvangsuur) bedraagt het interval slechts 12 uur, aangezien 24 uur per 
dag – 12 uur dienst = 12 uur interval.  
 

 Dag 1 Dag 2 
18.00 tot 06.00uur Nachtdienst Interval van 24 uur 
06.00 tot 18.00uur Interval van 12 uur Dagdienst 

 
Een afwijkend rotatie heeft dus een basisinterval van 12 – 12 = 0 uur, te vermeerderen met 
het aantal volledige bijkomende dagen van 24 uur. Een afwijkende rotatie in het 12-
urenstelsel bedraagt dan ook 0 (twee opeenvolgende diensten van 12 uur!), 24, 48, of 72 
uur. Belangrijk is dat geen onderscheid kan gemaakt worden tussen voorwaartse of 
achterwaartse rotaties, omdat ze beiden op hetzelfde neerkomen.  

                                                 
110  We gaan voorbij aan stelsels gebaseerd op diensten die zich niet op dagbasis herhalen, zoals 10 of 

11uur. 
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De afwijkende rotaties in dergelijke stelsels worden in de studie wel beschouwd als zijnde 
achterwaarts qua impact, aangezien ze de tijdsindeling van de betrokken werknemer ernstig 
verstoren: een periode van 48 uur bestaat immers uit 12 uur werk + 24 uur interval (verplicht 
slapen in het begin en einde van deze periode) + 12 uur werken, wat lichamelijk slopend is. 
 

intervalperiodes tussen twee diensten van twaalf uur 
Afwijkende rotatie Niet roterend 

0 - 1 dag 24 uur 12 uur 
1 - 2 dagen 48 uur 36 uur 
2 - 3 dagen 72 uur 60 uur 

 
Rooster met dienstduur van 12 uur Vermenigvuldigingsfactor 

Interval van 24 uur 5 
Interval van 48 uur 3 
Interval van 72 uur 1 

 
De berekeningswijze van de variabele is identiek als hoger, behalve dat uiteraard met 
andere intervallen en vermenigvuldigingsfactoren wordt rekening gehouden: het kortste 
interval geven we een vermenigvuldigingsfactor van 5 gezien het toch om een langer interval 
gaat. 
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De synthesevariabele telt uiteraard de te korte intervallen bij een dienstduur van 8 en 12 uur 
bij elkaar op. 
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15.2.2.3 Variabelen MED21 en MED22: contradictie of complementariteit? 
De samenhang met de vorige variabele is niet evident: variabele MED21 evalueert een 
interval van 56uur na nachtwerk positief (beter: niet negatief), terwijl variabele MED22 
hetzelfde interval (bij een dienstduur van 8 uur) als onvoldoende beschouwt! Dit lijkt op niet 
consistent.  
 
De reden is het verschillende perspectief van waaruit naar de intervalperiode gekeken wordt: 
variabele MED21 gaat de recuperatietijd na nachtwerk na, en schat een groot tekort zeer 
negatief in. De variabele is niet van toepassing op vroege of late diensten. Variabele MED22 
is op alle diensten van toepassing, en hanteert een minder grote wegingsfactor. Met andere 
woorden, beide variabelen zijn complementair eerder dan een contradictie. De combinatie 
van beide variabelen geeft aan te korte intervallen na nachtarbeid een groter belang, wat de 
bedoeling is.  
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Onderstaand voorbeeld verduidelijkt de gecombineerde werking van beide variabelen: in 4 
cyclusweken met enkel diensten van 8 uur is er één te korte intervalperiode van 32 uur na 
een reeks nachtdiensten.  
 

te kort interval aantal MED22: vermenigvuldigingsfactor MED21: te korte intervallen MED21: herweging 
8 0 6 0 0 

32 1 3 -24 -41,60 
56 0 1 0 0 
herwogen intervallen 3 herwogen intervallen -41,60 

evaluatie MED22 7,86 evaluatie MED21 5,84 

 
te kort interval aantal MED22: vermenigvuldigingsfactor MED21: te korte intervallen MED21: herweging 

8 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 
56 1 1 0 0 
herwogen intervallen 1 herwogen intervallen 0 

evaluatie MED22 9,29 evaluatie MED21 10 

 
Variabele MED21 scoort een stuk lager dan variabele MED22: een dergelijk korte 
rustperiode na nachtarbeid heeft immers een duidelijk negatieve impact. Bij een interval van 
56 uur verdwijnt het negatieve effect van nachtarbeid (MED21), en blijft enkel de relatief 
korte recuperatietijd over die in variabele MED22 tot uiting komt: 
 
15.2.3 Variabele MED23: gematigde tot hoge rotatiesnelheid 
Met rotatiesnelheid wordt de snelheid aangeduid waarmee de diensten wisselen of roteren: 
er wordt geen onderscheid gemaakt naar de richting (voorwaarts dan wel achterwaarts). Een 
hoge tot gematigde rotatiesnelheid, zijnde twee tot vier gelijkaardige diensten na elkaar, 
wordt in de medische literatuur als ideaal voor ploegenarbeid gezien. Hoe groter de 
afwijking, hoe groter immers de vermoeidheid en recuperatietijd die door de wisselende 
roosters veroorzaakt worden: een opeenvolgende reeks van zes diensten dient dus 
negatiever ingeschat dan een reeks van vijf diensten.  
 
Het belang van de rotatiesnelheid speelt pas wanneer het ploegenstelsel afwijkende 
slaaptijden tot gevolg heeft. Bijvoorbeeld vijf opeenvolgende dagen werken zonder impact op 
de slaapperiodes (zoals de gewone werkweek) heeft helemaal geen negatieve lichamelijke 
impact. Dit impliceert dat ook bijvoorbeeld 2 vroege diensten gevolgd door 3 late diensten 
geen belangrijke problemen opleveren, wat uiteraard niet kan gezegd worden van 2 vroege 
en 3 nachtdiensten. 
 
Het evaluatiecriterium is: het aantal opeenvolgende diensten met een impact op wisselende 
slaapperiodes bedraagt bij voorkeur twee tot vier diensten, waarbij een grotere afwijking (vijf, 
zes… opeenvolgende diensten) negatiever geïnterpreteerd moet worden. 
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Om de impact op slaapperiodes na te gaan vertrekken we van de standaard slaapperiode 
(23.00uur tot 07.00uur) en voegen er telkens een uur voor en na (22.00uur tot 8.00uur): wie 
tot 23.00uur moet werken slaapt uiteraard niet om 23.00uur, dus dient de tijd voor woon-
werkverkeer, thuiskomen en dergelijke meer minstens een uur gerekend111. Het 
aanvangsuur van de vroege dienst heeft eveneens een impact, aangezien beginnen om 
05.00uur ’s morgens meer afwijkende slaapperiodes impliceert dan beginnen om 07.00uur ’s 
morgens. 
 

Aanvangsuur vroege dienst112 5.00uur 6.00uur 7.00uur 
Aantal uur tussen 22.00 en 08.00uur: vroege dienst 3 uur 2 uur 1 uur 

Aantal uur tussen 22.00 en 08.00uur: late dienst 0 uur 0 uur 1 uur 
Aantal uur tussen 22.00 en 08.00uur: nachtdienst 7 uur 8 uur 8 uur 

 
Vervolgens wordt het aantal opeenvolgende diensten per cyclus nagegaan. In onderstaande 
tabel worden twee reeksen van twee opeenvolgende vroege, late en nachtdiensten gewerkt 
en telkens ook één reeks van drie opeenvolgende vroege, late en nachtdiensten: het gaat 
om een klassiek ploegenstelsel met korte rotatie. Aangezien de vroege dienst begint om 
7.45uur betekent dit dat deze diensten in totaal 2 reeksen * 2 diensten * 0,25 uur afwijkende 
slaapperiode per dienst = 1 uur afwijkende slaapperiode registreren. Uiteraard zijn vooral de 
nachtdiensten verantwoordelijk voor de meerderheid van afwijkende slaaptijd.  
 

 aantal reeksen aantal uur tussen 22.00 en 8.00  
aantal 

diensten 
vroege late   nacht vroege late totaal 

2 2 2  2 1 7 40 
3 1 1  1 0,75 5,25 30 

 
Vervolgens dient een wegingsfactor aan de respectievelijke reeksen toegekend, waarin de 
recuperatietijd noodzakelijk na langere reeksen tot uiting komt. Ook de meest optimale 
reeksen (tussen 2 en 4 diensten) worden nog een wegingsfactor toegekend, omdat 
afwijkende slaapperiodes noodzakelijk zijn: dus zelfs de minst slechte situatie kan niet als 
goed beoordeeld worden, dat is enkel weggelegd voor arbeidssituaties zonder nachtarbeid. 
 

opeenvolgende diensten in reeks  gewicht 
1 5 
2 3 
3 3 
4 3 
5 5 
6 7 
7 9 
… … 
12 19 

                                                 
111  Dagdiensten en terugkomdagen hebben voor deze variabele geen betekenis aangezien zij per definitie 

tijdens de klassieke arbeidsuren gewerkt worden. 
112  In dit voorbeeld worden uiteraard enkel diensten van 8 uur gepresteerd. 
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De hoger berekende afwijkende hoeveelheid slaaptijd wordt vermenigvuldigd met het 
gewicht dat aan deze reeksen wordt toegekend. In het voorbeeld wordt in de reeksen met 
twee diensten in totaal 40 uur per cyclus afwijkend gewerkt, wat vermenigvuldigd met de 
wegingsfactor 3 leidt tot een resultaat van 120 uur per cyclus. Een gelijkaardige redenering 
voor de reeksen van 3 opeenvolgende diensten leidt tot een resultaat van 90 uur per cyclus. 
 

reeks gewicht totaal afwijkende slaapperiodes Herwogen afwijkende slaapperiode 
2 3 40 120 
3 3 30 90 

totaal 70 210 
 totaal per cyclusweek 21,00 

 
Deze resultaten worden opgeteld en vervolgens gedeeld door het dubbel aantal 
cyclusweken, zodat een gemiddelde afwijking per week voor elk onderzocht stelsel bekomen 
wordt. In het voorbeeld gaat het om 21 uur per week (aangezien het om een 
vijfploegenstelsel gaat zodat 210 uur afwijkende slaapperiode / (2 * 5 cyclusweken) = 21,00 
afwijkende slaapperiode per cyclusweek), wat voor ploegenarbeid één van de best mogelijke 
cijfers is. 
 
Als er geen afwijkende slaaptijd gevonden wordt blijft het maximumcijfer behouden, wat 
uiteraard niet kan als er ’s nachts gewerkt wordt. Bij enkele lange opeenvolgende diensten 
daalt de variabele snel. Het bovenstaande voorbeeld realiseert een waarde van (100 – (210 
afwijkende uren per cyclus / (5 cyclusweken * 2))) / 10 = (100 – (210 / 10)) / 10 = 7,90. 
Worden hetzelfde aantal nachten opgenomen in één lange reeks van 7 opeenvolgende 
diensten, dan bekomt men een duidelijk lagere waarde. 
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 aantal reeksen aantal uur tussen 22.00 en 8.00

reeks vroege late  nacht vroege late nacht gewicht resultaat 
3 1 1 0 0,75 5,25 0 3 18 
4 1 1 0 1 7 0 3 24 
7 0 0 1 0 0 56 9 504 

      totaal 546 
      gemiddeld per week 54,60 

 
De 8 uur nachtdienst * 7 opeenvolgende nachten = 56 uur afwijkende ure per cyclus worden 
immers vermenigvuldigd met een wegingsfactor van 9, zodat in totaal 8 * 7 * 9 = 504 
afwijkende uren per cyclus geconstateerd worden. Samen met de identieke cijfers113 als 
hoger voor de vroege en late diensten leidt dit tot een totaal van 546 afwijkende uren per 
cyclus. Alle nachten in één reeks levert een evaluatie van (100 – (54,6 afwijkende uren / (5 
cyclusweken * 2))) / 10 = 10 – 5,46 = 4,54 op, wat aanzienlijk minder is dan hoger. 

                                                 
113  Aanvangsuur en dergelijke zijn identiek aan het hoger gegeven voorbeeld. 



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

229. 

 
Uit het voorgaande volgt dat de variabele negatieve waarden bereikt bij een groot aantal 
opeenvolgende diensten. Gezien de belangrijke medische impact worden deze negatieve 
waarden niet gecorrigeerd. 
 
 
15.3 Medisch luik 3: nachtrust 
Nachtarbeid is evident in ploegenstelsels, en dus is de nachtrust een voor de hand liggend 
probleem. De medische argumentatie baseert zich op het feit dat regelmatig minder dan acht 
uur slapen gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Hetzelfde geldt voor regelmatig slapen 
op ongunstige tijdstippen (dus niet slapen tussen 23.00 en 07.00uur), omdat de slaap van 
lagere kwaliteit is. Tevens dient aandacht besteed aan hoe de slaapperiode varieert: dus niet 
alleen de hoeveelheid slaap is van belang, ook het feit dat regelmatig tussen 23.00 en 
07.00uur kan geslapen worden: het risico op gecumuleerde slaapklachten wordt erdoor 
verkleind.  
 
De betekenis van dit luik spreekt voor zichzelf: volwassenen slapen theoretisch het best 
gedurende bijna 8 uur per dag in een aaneengesloten periode ergens tussen 23.00 en 
7.00uur. Regelmatig minder dan 8 uur slaap per dag brengt voor velen een 
gezondheidsrisico met zich mee. Tevens is duidelijk dat overdag (tussen 7.00 en 23.00uur) 
slapen niet ideaal is, voornamelijk omdat de verschillende slaapfasen verstoord worden en 
omdat de dagslaap vaak interfereert met de sociaal-maatschappelijke ritmiek (lawaai, sociale 
verplichtingen, en dergelijke meer). Sowieso heeft een arbeidstijdregeling met voldoende 
mogelijkheden tot nachtrust de voorkeur. Verder is een ochtenddienst met een vroeg 
begintijdstip relevant: begint een dienst bijvoorbeeld om 6.00uur, dan dienen de werknemers 
om 5.00uur of nog vroeger op te staan, wat uiteraard ook zijn betekenis voor deze variabele 
heeft. 
 
De Belgische arbeidswet van 1971 definieert nachtarbeid als werken tussen 20.00uur en 
6.00uur: deze grenzen worden in deze studie gerespecteerd, hoewel het gedeeltelijk om 
avondwerk gaat. Eigenlijk stelt deze wet dat nachtarbeid in België gewoon verboden is, 
waarna een lange lijst uitzonderingen volgt die allen gerechtvaardigd worden door de 
onvermijdbaarheid van nachtarbeid. Basisidee achter de wet is dus: nachtarbeid kan niet, 
behalve als het niet anders kan114.  

                                                 
114  Minder bekend is dat in België deeltijds nachtwerk per definitie verboden is (CAO 46 van 23 maart 

1990): een nachtdienst mag niet korter dan 6 uur zijn, en dient dezelfde duur te hebben als de normale 
dagdienst in het betrokken bedrijf, dus meestal acht uur. Een afwijking is sinds 1995 mogelijk na 
goedkeuring door het desbetreffende paritaire comité. Zie DOUTREPONT & GUERARD 2000 voor meer 
details. 
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Tevens dient aangestipt dat nachtarbeid niet enkel een directe lichamelijke impact heeft, 
maar ook op andere vlakken van belang is. Immers, een groot aantal maatschappelijke 
activiteiten is tijdgebonden: ze kunnen enkel op bepaalde tijden plaatsvinden (bijvoorbeeld: 
boodschappen doen) of lijden onder een bepaald kwaliteitsverlies als ze niet op het juiste 
moment worden uitgevoerd (bijvoorbeeld: slapen). 
 
Ook op andere elementen is een gelijkaardige redenering van toepassing: veel verzorgende 
taken spelen zich af in en rond het gezinsleven, zoals eten, slapen, koken, de kinderen 
verzorgen, boodschappen doen, en dergelijke meer. Slapen tijdens de dag heeft dus een 
impact op de gezinsactiviteiten. Vele sociale taken worden eveneens bepaald door de 
maatschappij, zoals het bezoeken van vrienden, kennissen en familie, enzovoort. Ook met 
deze elementen dient rekening gehouden. 
 
Mogelijke nadelige gevolgen van een onvoldoende nachtrust en van kwalitatief lage 
slaapperiodes zijn uiteraard slaapproblemen maar ook een gecumuleerde vermoeidheid 
(ondanks slapen moe blijven) en nerveuze klachten. Ondanks deze eerder beperkte 
medische impact is het gebrek aan nachtrust één van de meest kritische elementen voor 
ploegenstelsels. 
 

Nachtrust MED3 100% 
uren nachtrust MED31 33,33% 

afwijkende slaapperiodes MED32 33,33% 
aantal goede nachten slaap MED33 33,33% 

 
De synthesevariabele nachtrust (MED3) is het gemiddelde van de drie variabelen MED31 tot 
MED33.  
 
15.3.1 Variabele MED31: aantal uur nachtarbeid 
Het eerste criterium is de hoeveelheid nachtarbeid. Het evaluatiecriterium is: de hoeveelheid 
werkgebonden tijd tussen 20.00uur en 6.00uur115 is zo klein mogelijk, aangezien avond- en 
nachtarbeid per definitie een verstoring van de nachtrust impliceren.  
 
Niet enkel de eigenlijke arbeidstijd dient in kaart gebracht, ook het woon-werkverkeer vraagt 
een zekere tijd die eenzelfde verstoring oplevert: de werkgebonden tijd is de som van de 
arbeidstijd en de tijd voor woon-werkverkeer116.  

                                                 
115  Arbeidswet 1971. 
116  In deze studie wordt de werkgebonden tijd gedefinieerd als de arbeidstijd + overgang voor woon-

werkverkeer en dergelijke, en vastgelegd op een half uur telkens voor en na een dienst. Zie hoofdstuk 
17.1.1 vanaf pagina 273 voor een toelichting. 
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De werkgebonden tijd tijdens de avond en nacht wordt teruggebracht tot op weekbasis om 
een vergelijking met andere roosters mogelijk te maken, en weergegeven ten aanzien van 
een maximum van 40 uur avond- en nachtarbeid per week. Deze absolute norm (40 uur) 
wordt gehanteerd (en dus niet de feitelijke arbeidsduur per week), om te vermijden dat 
roosters met een kortere werkduur (bijvoorbeeld 33,6 tegenover 36 uur op weekbasis) 
benadeeld worden. 
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De berekening functioneert als volgt: 
• De werkgebonden tijd (arbeidstijd en tijd voor woon-werkverkeer) tussen 20.00uur en 

6.00uur wordt teruggebracht tot het gemiddelde per week, om een vergelijking met 
andere roosters mogelijk te maken. 

• Dit totaal wordt vergeleken met een maximum van 40 uur nachtelijke werkgebonden tijd 
per week. Geen enkel ploegenstelsel in België kent vandaag een (per cyclus 
gemiddelde) nachtelijke werktijd van meer dan 40 uur per week117: 

 
4000.600.20031 =⇔= uurPerWeekenTussenbondenTijdurenWerkgeMED  

 
Het maximum blijft behouden als er ’s nachts niet gewerkt wordt, wat in ploegenarbeid niet 
mogelijk is. Wie enkel tijdens de nacht werkt bekomt uiteraard een zeer laag cijfer. De 
absolute nulwaarde wordt bereikt als men gemiddeld effectief 40 uur per week ’s nachts 
werkt, wat in continue ploegendiensten (zeer) uitzonderlijk is.  
 

gemiddelde werkgebonden tijd tussen 20.00 en 6.00uur per week evaluatie 
0.00uur 10 
8.00uur 8 

16.00uur 6 
24.00uur 4 
32.00uur 2 
40.00uur 0 

 

                                                 
117  Ook een week met 7 opeenvolgende nachtdiensten wordt in elk ploegenstelsel gevolgd door een aantal 

dagen rust, zodat de gemiddelde duur per cyclus een eind onder de norm blijft. Theoretisch kent men in 
een volledig vierploegenstelsel (42 arbeidsuur per week) 7 nachten per 4 weken, wat op (7 nachten * 8 
uur per dienst) / 4 weken = 56 / 4 = 14 uur nachtwerk gemiddeld per week neerkomt. Stelsels waar er 
systematisch ’s nachts gewerkt wordt (een nachtploeg, dus geen volcontinue ploegenarbeid zoals in 
deze studie besproken) kennen in de regel een groot aantal vrije dagen per cyclus. 
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15.3.2 Variabele MED32: afwijkende slaapperiodes 
Voor een goede nachtrust is het aantal afwijkende slaapperiodes uiteraard zo klein mogelijk. 
Daarvoor dient het aantal en de frequentie van de afwijkende slaapperiodes nagegaan. Het 
evaluatiecriterium is: het aantal slaapperiodes dat afwijkt van de ideale slaapperiode tussen 
23.00 en 07.00uur blijft zo klein mogelijk.  
 
Volgende elementen zijn noodzakelijk: 
• Het aantal types slaapperiode, dus slaapperiodes met gelijkaardige begin- en eindtijd  
• De afwijking ten opzichte van de ideale slaapperiode tussen 23.00 en 07.00uur 
• Het totaal aantal slaapperiodes in de onderzochte periode, wat in ploegenstelsels 

meestal niet gelijk is aan het aantal dagen in de onderzochte periode, aangezien men 
eveneens een aantal ochtend- of namiddagslapen telt voor of na periodes van 
nachtarbeid. 

 
begintijd eindtijd aantal slaapperiodes aantal uur per slaapperiode totaal in uren afwijking begin afwijking einde 

20.30 4.30 7 8 56 20,00% 2.30 2.30 
23.00 7.00 21 8 168 60,00% 0 0 
13.00 17.00 1 4 4 1,43% 10.00 10.00 
5.30 13.30 5 8 40 14,29% 6.30 6.30 
5.30 9.30 2 4 8 2,86% 6.30 2.30 
9.00 13.00 1 4 4 1,43% 10.00 6.00 

  37  280 100% 2.14 1.55 

 
Een voorbeeld uit een rooster met vijf ploegen verduidelijkt bovenstaande elementen, waarbij 
de begrippen begintijd en eindtijd op de slaaptijd (en niet de werktijd) slaan. In dit rooster 
worden 6 verschillende slaapperiodes gevonden. Het belangrijkste is de ideale periode 
tussen 23.00 en 7.00uur: deze wordt aangetroffen gedurende 21 nachten, zijnde 60% van de 
totale slaaptijd, namelijk 7 dagen * 5 weken * 8 uur = 280 uur slaaptijd. Het aantal nachten 
(35) tijdens de gehele cyclus is niet gelijk aan het aantal slaapperiodes (37), aangezien er 
door verschillende reeksen nachtarbeid korte “inhaalslapen” van 4 uur noodzakelijk zijn. 
 
De grootte van de afwijking bevindt zich in de twee rechtse kolommen. De synthese op de 
onderste rij is het gewogen gemiddelde van die verschillende afwijkingen; waarbij de weging 
bepaald wordt door de frequentie van elke slaapperiode.  
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De eindevaluatie wordt bekomen door van het maximumcijfer 10 de gemiddelde afwijking 
van begin en einde van de slaapperiode (uitgedrukt in uren118) af te trekken.  
 

gemiddelde afwijking begin- en eindtijd slaapperiode voor gehele cyclus evaluatie 
0.00 uur 10 
2.00 uur 8 
4.00 uur 6 
6.00 uur 4 
8.00 uur 2 

10.00 uur 0 

 
Het maximum wordt uiteraard behouden als er geen afwijking is, dus als men alle nachten 
van 23.00 tot 07.00uur kan slapen. Voor elk uur dat een type slaapperiode (voor begin- en 
eindtijd) afwijkt van de standaard slaapperiode wordt een evaluatiepunt afgetrokken, zodat 
na tien afwijkende uren het nulpunt wordt bereikt. Dit impliceert dat de evaluatie onder nul 
daalt als de totale afwijking groter dan tien is, wat vandaag in België niet meer zal 
voorkomen.  
 
15.3.3 Variabele MED33: nachten met volledige slaap tussen 0.00 en 6.00uur 
De vorige variabele MED32 heeft het nadeel dat een evenwichtige verdeling van afwijkende 
begin- en eindtijden van slaapperiodes negatief kan ingeschat worden. Immers, wie alle 
nachten twee uur te laat gaat slapen (om 1.00uur dus), zal een relatief hoge score behalen 
voor variabele MED32 terwijl er toch een probleem is. Meer bepaald wordt geen rekening 
gehouden met de verdeling van de afwijkende slaapperiodes over de gehele cyclus, wat wel 
aan bod komt in variabele MED33. 
 
We grijpen terug naar het basisargument over nachtarbeid: hoe minder, hoe beter. We 
vertalen dit uitgangspunt als volgt naar het evaluatiecriterium: het aantal nachten met 
onvolledige slaap tussen 0.00 en 6.00uur is zo klein mogelijk. We nemen dus niet de gehele 
standaard slaapperiode van 23.00 tot 07.00uur, maar reduceren zowel de begin- en eindtijd 
met een uur, om de impact van kleine afwijkingen te neutraliseren.  
 

10*00.600.033 







=

nCyclusnderdagenIaantalKale
uurEnussenpperiodesTaantalSlaaMED  

 
Als iedere nacht volledig geslapen kan worden tussen 0.00 en 6.00uur wordt uiteraard het 
maximumcijfer bekomen, terwijl het minimumcijfer bereikt wordt als geen enkele volledige 
nacht tijdens deze periode kan geslapen worden.  

                                                 
118  De omzetting van tijdsaanduidingen (uur:minuten) in concrete berekeningen is uiteraard complexer dan 

uit de formule blijkt. Om dezelfde reden specificeren we ook de noemer niet.  
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Ploegenstelsels met een aanvangsuur voor vroege diensten voor 6.00uur scoren op deze 
variabele eerder laag omdat de volledige periode slapen tussen 0.00uur en 6.00uur niet 
gerespecteerd wordt.  
 
 
15.4 Medisch luik 4: belasting 
Met lichamelijke belasting wordt in eerste instantie de invloed van de dienstduur (arbeidsduur 
per dag) en aantal diensten (per week, maand…) op de werknemer bedoeld. Bijvoorbeeld: 
een rooster met een continue lange dienstduur kan tot schadelijke lichamelijke (en/of 
psychische) gevolgen leiden. Ook een opeenstapeling van fysiek zware diensten kan een 
belangrijke impact hebben.  
 
Een zware belasting op zich hoeft op korte termijn voor een gezond lichaam niet tot 
schadelijke gevolgen te leiden, maar dat wordt wel het geval als de werknemer geen 
gelegenheid krijgt zich van de opgedane belasting te herstellen. Dit impliceert dat de 
wekelijkse arbeidstijd niet te lang mag zijn, en dat de rusttijd tussen de diensten voldoende 
groot is. Tevens is een goede vakantie- en pauzeregeling van belang: tenminste één lange 
vakantie, en een aantal roostervrije dagen op zelf te bepalen tijdstippen. Dit impliceert 
eveneens dat de taakeisen de belastbaarheid van het individu zoveel mogelijk benaderen, 
waardoor een evenwichtstoestand voor de opbouw- en afbraakprocessen gerealiseerd 
wordt.  
 
De relatie tussen de duur van de dienst en factoren als prestaties, vermoeidheid en 
dergelijke is vandaag een stuk complexer dan in het verleden. Oorspronkelijk leek de 
conclusie gerechtvaardigd dat voor nogal wat arbeidsactiviteiten een kritieke grens rond een 
dienstduur van 8 uur ligt: boven deze grens neemt het welzijnsrisico aanzienlijke proporties 
aan. Vandaag wordt deze conclusie door nogal wat auteurs in twijfel getrokken: diensten van 
12 uur zijn dan perfect mogelijk als het gaat om weinig inspannend (fysiek en/of 
concentratie) werk, en als er voldoende recuperatietijd voorzien wordt. In variabele MED41 
worden drie varianten geconstrueerd die de verschillende varianten aan bod laten komen:het 
is aan de lezer om de relevantie van één of meerdere van deze varianten toe te passen op 
een concrete arbeidssituatie: hij is immers de enige die deze arbeidssituatie kent, deze 
studie draagt enkel de elementen voor een analyse aan.  
 
De cumulatieve effecten van opeenvolgende dienstbelastingen verdienen bijzondere 
aandacht: onvoldoende herstel na een dienst, vermoeidheid en dergelijke worden immers 
“overgedragen” op een volgende dienstperiode. Uiteindelijk kan dit proces leiden tot een 
breuk in de belastbaarheid van het organisme, met chronische spanningsverschijnselen, 
ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en dergelijke tot gevolg. Een voldoende compensatie 
na inspanningen veronderstelt dus voldoende hersteltijd.  
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De nadelige gevolgen van een te hoge dienst- en weekbelasting zijn vooral: vermoeidheid, in 
al haar varianten, en gevoelens van belasting (depressief, ongemotiveerd…). 
 

Belasting MED4 100% 
Te lange of te korte diensten MED41 33,33% 

lange of korte diensten a MED41a 0%
korte diensten b MED41b 0%

lange diensten tijdens nacht c MED41c 33,33%
korte intervallen MED42 33,33% 

opeenvolgende diensten MED43 33,33% 
pauzeregeling MED44 0% 

vakantieregeling MED45 0% 

 
De synthesevariabele belasting (MED4) is het gemiddelde van de variabelen MED41 tot 
MED45. Voor variabele MED41 dient een keuze gemaakt: één van de varianten dan wel een 
combinatie van meerdere varianten: bij de bespreking van verschillende stelsels in dit 
rapport is enkel rekening gehouden met variabele MED41c. Bovendien is geen belang 
gehecht aan de variabelen MED44 en MED45, aangezien zij in elk ploegenstelsel 
overtuigend aanwezig zijn. 
 
15.4.1 Variabele MED41: korte en/of te lange diensten 
Onderscheid dient gemaakt tussen twee elementen: te korte en te lange diensten: een te 
korte dienst is een dienst korter dan 4 uur, terwijl een te lange dienst traditioneel langer dan 
8 uur is. Uiteraard dient dan een dienst van twaalf uur negatiever ingeschat dan een dienst 
van tien uur, omdat de afstand tot de norm (8 uur) groter is. In de literatuur – en nog eerder 
aarzelend in de praktijk – grijpt vandaag een discussie plaats over de negatieve impact van 
een lange dienstduur: in zijn essentie wordt gesteld dat een beperkt aantal diensten van 
twaalf uur in bepaalde arbeidssituaties geen grotere negatievere impact hebben dan drie 
diensten van acht uur, zeker wanneer het om jobs met weinig fysieke inspanning gaat. Het 
argument is: de bekomen vrije dag per twee werkdagen (24 uur werken = 2 diensten terwijl 
dat anders om 3 diensten gaat) compenseert meer dan voldoende de negatieve effecten van 
twaalf uur opeenvolgend werken.  
 
Onderstaand berekenen we eerst de variabele uitgaande van de klassieke benadering 
waarin diensten langer dan acht uur negatief geëvalueerd worden. Vervolgens berekenen we 
een tweede versie waarin te korte diensten negatief beoordeeld worden, maar diensten van 
twaalf uur dus niet negatief ingevuld worden. Tenslotte wordt er derde variabele 
geconstrueerd die diensten van twaalf uur enkel ’s nachts negatief evalueert. In de 
synthesevariabele kan door een aangepaste weging de impact van variabele MED41 indien 
nodig bijgestuurd worden. In de bespreking van ploegenstelsels in het rapport wordt enkel 
variabele MED41c weerhouden. 
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15.4.1.1 Variabele MED41a: meer dan 4 uur en meer dan 8 uur  
Deze variabele wordt als volgt opgebouwd: 
• in eerste instantie wordt het aantal te korte en te lange diensten in kaart gebracht en 

geordend 
• vervolgens wordt een weging toegekend aan de afwijkende diensten 
• tenslotte wordt de herwogen som vergeleken met het aantal kalenderdagen (en dus niet 

alleen werkdagen) in de cyclus. 
 

duur van de dienst, in uur gewicht 
1 3 
2 2 
3 1 
9 1 

10 2 
… … 
14 6 

 

10*8;4(141 
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Onderstaande voorbeeld gaat uit van twee diensten van twaalf uur in een ploegenstelsel met 
een duur van vijf weken (alle andere diensten in de cyclus hebben dus een dienstduur 
tussen 5 en 8 uur): 10 - (2 diensten van 12 uur / 35 kalenderdagen) = 10 - ((2 diensten * 4) / 
35 kalenderdagen) = 10 – (8 / 35) = 7,71. 
 

dienstduur aantal % van totaal gewicht resultaat 
12 2 5,71% 4 22,86% 

totaal 2   22,86% 
aantal dagen 35  eindevaluatie 7,71 

 
Uit het voorgaande volgt dat de variabele negatieve waarden bereikt in stelsels met een 
groot aantal lange diensten. In ploegenarbeid komen bij weten van de auteur geen te korte 
diensten voor, ook omdat het wettelijk verbonden is voor nachtwerk. 
 
15.4.1.2 Variabele MED41b: meer dan 4 uur en meer dan 12 uur  
Wanneer de maximale dienstduur wordt vastgelegd op 12 uur, ontstaat uiteraard een andere 
situatie: de gewichten worden enkel toegekend aan diensten korter dan 4 uur en langer dan 
12 uur119.  

                                                 
119  De Arbeidswet van 1971 verbiedt diensten langer dan 12 uur in België, behalve als er van een tijdelijke 

situatie (overuren en dergelijke) sprake is. 
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duur van de dienst, in uur gewicht 

1 3 
2 2 
3 1 
9 0 

10 0 
11 0 
12 0 
13 1 
14 2 
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De werkwijze is dezelfde als hoger. Het voorbeeld uit de vorige paragraaf behoudt de 
maximumwaarde van 10 aangezien de twee diensten van 12 uur niet negatief geëvalueerd 
worden. 
 
15.4.1.3 Variabele MED41c: minder dan 4 uur, meer dan 8 uur ’s nachts en meer dan 12 

uur overdag 
De variabele wordt op dezelfde manier opgebouwd als de tweede deelvariabele (MED41b) 
indien het gaat om diensten die overdag uitgevoerd worden (vroege, late of dagdienst), en 
volgt de eerste deelvariabele (MED41a) als het om nachtwerk gaat. Voor het overige blijft de 
evaluatie gelijkaardig. 
 

duur van de dienst, in uur gewicht indien vroege, late of dagdienst Gewicht indien nachtdienst 
1 3 3 
2 2 2 
3 1 1 
9 0 1 

10 0 2 
11 0 3 
12 0 4 
13 1 5 
14 2 6 

 
Als in het voorbeeld de twee diensten van 12 uur ’s nachts worden opgenomen, ontstaat 
dezelfde evaluatie als bij de eerste deelvariabele, met als resultaat de waarde 7,71. Worden 
de twee diensten ’s nachts gepresteerd, dan blijft de maximumwaarde 10 behouden. 
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15.4.1.4 Synthese van de deelvariabelen? 
Uiteraard kunnen de drie deelvariabelen op verschillende wijzen gesynthetiseerd worden. Er 
kan gekozen worden voor één van de drie deelvariabelen, zodat de andere uit de analyse 
verwijderd worden: deze optie impliceert dat men geen gewicht (gewicht = 0) toekent aan de 
niet-gekozen deelvariabelen. Tevens is het mogelijk om – aangepast aan een concrete 
arbeidssituatie – de synthese te baseren op meerdere deelvariabelen.  
 
In de bespreking van ploegenstelsels in het rapport is enkel variabele MED41c weerhouden, 
aangezien deze variabele het meest representatief is voor de gemiddelde arbeidssituatie in 
volcontinue bedrijven in Vlaanderen anno 2002. 
 
15.4.2 Variabele MED42: korte intervalperiodes 
Naast de gemiddelde duur van de gewerkte diensten hebben ook te korte intervalperiodes 
hun betekenis voor de belasting van het menselijke lichaam, gezien het cumulatieve effect 
van een te korte recuperatietijd. Het evaluatiecriterium is dat een intervalperiode korter dan 
zestien uur – de intervalperiode tussen twee normale werkdagen gebaseerd op een 
dienstduur van acht uur – negatief ingeschat wordt. Bovendien wordt een intervalperiode van 
slechts acht uur negatiever ingeschat dan een interval van twaalf uur. 
 
De variabele wordt als volgt opgebouwd: 
• Het aantal te korte intervalperiodes wordt in kaart gebracht. 
• Vervolgens wordt een weging toegekend aan de afwijkende intervallen, op basis van 

onderstaande tabel. 
• Tenslotte wordt de herwogen som verdubbeld en vergeleken met het aantal 

cyclusdagen120 (en dus niet het aantal werkdagen), om een objectieve vergelijking tussen 
stelsels mogelijk te maken. De verdubbeling is noodzakelijk om te vermijden dat te snel 
lage waarden gevonden worden. 

 
Interval tussen twee diensten gewicht 

15 1 
14 2 
… … 
8 8 
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Onderstaande voorbeeld gaat uit van twee intervalperiodes van twaalf uur in een cyclus van 
35 dagen: de twee intervallen vertegenwoordigen 2 intervallen / 35 cyclusdagen = 5,71% van 
het aantal intervallen, wat vermenigvuldigd met het gewicht 4 neerkomt op 5,71% * 4 = 
22,86%. De helft van dit percentage bedraagt 22,86% / 2 = 11,43%, zodat het eindresultaat 
10 – 1,14 = 8,86 bekomen wordt. 
 

Interval, in uren aantal % gewicht resultaat 
12 2 5,71% 4 22,86% 

totaal 2   22,86% 
aantal cyclusdagen 35  eindevaluatie 8,86 

 
Uit het voorgaande volgt dat de variabele negatieve waarden bereikt, vooral bij een groot 
aantal korte intervallen.  
 
15.4.3 Variabele MED43: opeenvolgende diensten 
Uiteraard wordt de lichamelijke belasting eveneens beïnvloed door het aantal 
opeenvolgende diensten dat dient gewerkt: gedurende tien opeenvolgende dagen werken 
heeft immers een andere (want grotere) impact dan tweemaal vijf dagen werken met enkele 
dagen rust tussen.  
 
De evaluatiecriteria zijn:  
• meer dan vijf dagdiensten (vroege of late) na elkaar werken heeft een negatieve impact, 

en hoe groter het aantal opeenvolgende diensten hoe groter dit effect 
• meer dan vier nachtdiensten na elkaar leidt tot dezelfde conclusie. 
 
Voor de berekening is de lengte van de opeenvolgende werkperiodes noodzakelijk: welk 
type diensten er in deze reeksen gewerkt wordt doet niet ter zaken. Een reeks van 7 
opeenvolgende diensten kan zowel bestaan uit 7 gelijkaardige diensten (bijvoorbeeld 7V) 
dan wel uit verschillende diensten (bijvoorbeeld 3V 2L 2N). De impact van een reeks 
diensten wordt vooral bepaald door het aantal nachtdiensten dat dient gewerkt, en niet de 
plaats of opeenvolging van deze diensten. Variabele MED23 (rotatiesnelheid) gaat het 
belang na van de opeenvolgende reeksen nachtarbeid dan wel dagarbeid, hier wordt 
specifiek ingezoomd op betekenis van de langere reeksen voor de lichamelijke belasting. 
 
Vervolgens dient een weging toegekend aan elke reeks diensten, waarbij een onderscheid 
gemaakt wordt tussen nachtdiensten en de andere diensten (vroege, late en dagdienst): de 
nachtdiensten worden zwaarder ingeschat. 

                                                                                                                                                      
120  Dat uiteraard gelijk is aan het aantal intervallen per cyclus. 
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aantal opeenvolgende diensten gewicht indien tijdens dag  gewicht indien nachtdienst 

5 0 1 
6 1 2 
… … … 
12 7 8 

 
Tenslotte wordt de herwogen som (dus zowel van dag- als nachtdiensten) vergeleken met 
het dubbel aantal cyclusweken voor een goede vergelijkingsbasis tussen verschillende 
stelsels. 
 


















−=
2*

Re1043
uswekenaantalCycl

ekseneenInTeLangntalDienstHerwogenaaMED  

 
aantal diensten in reeks aantal reeksen aantal diensten tijdens dag gewicht resultaat 

7 3 14 2 28 
 totaal  totaal  totaal 
 3 14  28 

 
In het voorbeeld zijn er drie reeksen van zeven opeenvolgende diensten, zodat 21 diensten 
in te lange reeksen gevonden: 14 van deze 21 diensten worden tijdens de dag gepresteerd, 
zodat deze herwogen worden tot 14 diensten overdag * wegingsfactor 2 (reeksen van 7 
opeenvolgende diensten overdag) = 28 herwogen diensten.  
 

aantal diensten in reeks aantal reeksen aantal diensten tijdens nacht gewicht resultaat 
7 3 7 3 21 

 totaal  totaal  totaal 
 3 7  21 

 
Een gelijkaardige herweging voor de 7 nachtdiensten leidt tot 7 diensten * wegingsfactor 3 
(reeksen van 7 diensten ’s nachts) = 21 herwogen diensten. Samen worden dus 28 diensten 
+ 21 diensten = 49 herwogen diensten gevonden. Gedeeld door het dubbel van de 5 
cyclusweken wordt het volgende resultaat bekomen: 10 – (49 herwogen diensten / (5 
cyclusweken * 2)) = 10 – 4,90 = 5,10. 
 
Ook deze variabele laat negatieve waarden optekenen als een groot aantal lange reeksen 
wordt aangetroffen. 
 
15.4.4 Variabele MED44: goede pauzeregeling 
De belasting op werknemers wordt mede bepaald door de pauzeregeling, aangezien deze 
pauzes de recuperatiemogelijkheden mee invullen. Er wordt niet enkel met de middagpauze 
maar ook met de pauzes tijdens het werk rekening gehouden. Aangestipt dient dat deze 
evaluatie geen specifieke betekenis voor ploegenarbeid heeft. De relevantie in deze studie is 
dan ook beperkt, maar we nemen de variabele op om het volledige veld van medische 
relevante elementen aan bod te laten komen. 
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De berekening verloopt op dezelfde wijze als hoger:  
• De duur van respectievelijk de middagpauze, dienstpauze en bijkomende rustpauzes 

worden (uitgedrukt in minuten) in kaart gebracht. 
• De vermenigvuldigingsfactor uit bovenstaande tabel wordt toegekend. Indien waarden 

hoger dan de norm bekomen worden, wordt deze tot op de norm afgerond, om te 
vermijden dat een evaluatie hoger dan het maximumcijfer bekomen wordt. 

• De variabele wordt berekend via het gewogen gemiddelde van de drie (dan wel twee) 
subvariabelen. 

 
vereiste duur van de pauzes vermenigvuldigingsfactor 

middagpauze121 30 minuten 3 
pauze tijdens elke dienstdeel van vier uur 10 minuten 2 

korte bijkomende rustpauzes, indien het werk een 
zware fysieke of mentale belasting vraagt122

2 minuten 1 

 
Indien er sprake is van fysiek sterk belastend werken, wordt volgende formule bekomen 
(waarbij alle waarden hoger dan de respectievelijke norm tot die norm teruggebracht 
worden): 
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Indien er geen fysiek of mentaal sterk belastend werk verricht wordt en de kleine pauzes dus 
geen betekenis hebben, wordt aan dit element de maximumwaarde toegekend. Om te 
vermijden dat dezelfde middagpauze en dienstpauzes tot een hoger resultaat leiden bij 
minder belastend werk behouden we dezelfde teller.  
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121  Het begrip middagpauze dient begrepen als de pauze die (ongeveer) in het midden van de dienst wordt 

verricht (bij een dienstduur van 8 uur): bij een nachtdienst van 8 uur die om 22.00uur aanvangt grijpt de 
middagpauze dus plaats rond 2.00uur ’s morgens… We behouden het begrip middagpauze omdat 
eenieder begrijpt wat bedoeld wordt. 

122  Het is immers niet zo eenvoudig in te schatten of een arbeidssituatie een zware fysieke of mentale 
belasting vraagt. Bovendien blijft deze inschatting subjectief, en dus open voor discussie. In hoofdstuk in  
I gaan we dieper in op het vertalen van een concrete arbeidssituatie in de besproken variabelen. 
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Het maximum wordt bereikt als alle pauzes de voorgestelde normen halen, en daalt vooral 
sterk als de middagpauze aanzienlijk te kort is. 
 
In deze studie wordt deze variabele bij de bespreking en vergelijking van ploegenstelsels niet 
weerhouden, omdat bijna alle ploegenstelsels de maximumwaarde scoren 
 
15.4.5 Variabele MED45: goede vakantieregeling 
Tenslotte wordt de belasting op werknemers mede bepaald door de vakantieregeling. Er 
wordt niet enkel met de vakantieperiode tijdens te zomer rekening gehouden, maar ook met 
de vrije tijd in de loop van het jaar.  
Van belang is eveneens of de werknemer zelf de invulling van zijn niet-werkdagen kan 
bepalen, dus zelf beslist wanneer hij zijn niet-werkdag opneemt.  
 
Het evaluatiecriterium bedraagt: hoe meer niet-werkdagen, hoe beter. Wel worden een 
aantal maximumwaarden vooropgesteld: 
• De wettelijke vakantieregeling bedraagt in totaal 4 weken (20 niet-werkdagen123), waar 

minimaal bijkomende tien vrije dagen per jaar (verplichte feestdagen) dienen bijgeteld. 
Deze 30 niet-werkdagen worden gelijk gesteld aan een evaluatie van 8 op 10, zodat de 
maximumwaarde 10 bereikt wordt bij een totaal van (30 / 8) * 10 = 37,5 niet-werkdagen 
op jaarbasis.  

• Gezien het aantal wettelijke feestdagen vastgelegd is op 10 en deze (voor de gewone 
dagwerknemer) niet vrij worden opgenomen, worden 20 vrij te kiezen niet-werkdagen als 
te bereiken maximumnorm gehanteerd. 

• Het aantal vakantiedagen bepaalt 75% van de evaluatie van de variabele, terwijl 25% 
van de variabele ingevuld door het aantal vrij te kiezen niet-werkdagen. We hechten een 
groter belang aan het aantal niet-werkdagen: deze variabele vertrekt van een medische 
vraagstelling en niet van een sociale.  

 
 vereiste duur voor maximumcijfer gewicht in variabele 

totaal aantal niet-werkdagen per jaar 37,5 niet-werkdagen 75% 
aantal vrij te kiezen niet-werkdagen per jaar 20 niet-werkdagen 25% 

 

                                                 
123  Dat is niet helemaal juist in de meeste ploegenstelsels, aangezien het aantal werkdagen per week 

meestal niet helemaal gelijk is aan vijf. Zie hoofdstuk 14.1.3 (vanaf pagina 169 in  I) voor een 
gedetailleerde toelichting. In de bespreking van deze variabele gaan we aan deze nuances voorbij. Een 
niet-werkdag is een dag waarop voorzien niet gewerkt wordt: het gaat om vakantiedagen, compensatie 
voor feestdagen, arbeidsduurverkorting (ADV) als een aantal specifieke ondernemings- of 
sectorgebonden dagen (anciënniteitverlof). 
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Onderstaande tabel geeft twee voorbeelden. Uit het eerste voorbeeld blijkt dat de wettelijke 
vakantieregeling leidt tot een evaluatiecijfer 6 als deze periode volledig collectief dient 
opgenomen (dus geen vrij te kiezen vakantiedagen kent): 7,5 * (30 niet-werkdagen per jaar / 
37,5) + 2,5 * (0 vrij te kiezen niet-werkdagen per jaar / 20) = 7,5 * (30 / 37,5) = 7,5 * 8 = 6,00. 
Een evaluatie van 8,5 wordt bekomen wordt als de 20 vakantiedagen vrij kunnen gekozen 
worden: 7,5 * (30 niet-werkdagen per jaar / 37,5) + 2,5 * (20 vrij te kiezen niet-werkdagen per 
jaar / 20) = 7,5 * (30 / 37,5) + 2,5 = 8,50.  
 
Uit het laatste voorbeeld blijkt dat voor een hoge score het aantal vrij te kiezen niet-
werkdagen aanzienlijk moet zijn. 
 

voorbeeld1 voorbeeld2  
aantal niet-werkdagen 30 30 dagen 

deelevaluatie 6 6 (75%) 
aantal vrij op te nemen niet-werkdagen 0 20 dagen 

deelevaluatie 0 2,5 (25%) 
eindevaluatie 6 8,5 (100%) 

 
We gaan voorbij aan de problematiek van minimum- en maximumbezetting van ploegen, 
hoewel die een aanzienlijke betekenis hebben. Het is in heel wat ondernemingen immers 
niet evident dat men een vrije op te nemen niet-werkdag ook effectief kan opnemen gezien 
de vereiste minimumbezetting: is deze minimumbezetting bereikt (dus alle “vrije” plaatsen 
zijn reeds toegewezen) dan is elke andere werknemer verplicht te komen werken. De impact 
hiervan is echter in eerste instantie sociaal en niet medisch, en wordt dan ook in variabele 
SOC12 van het sociale domein (aantal vrij op te nemen niet-werkdagen) behandeld.  
 
Opnieuw heeft de evaluatie geen specifieke betekenis voor ploegenarbeid. In deze studie 
wordt de variabele bij de bespreking en vergelijking van ploegenstelsels dan ook niet 
weerhouden, hoewel niet alle ploegenstelsels de maximumwaarde scoren. Stelsels met een 
collectieve sluiting in de zomer scoren inderdaad lager: de collectieve sluiting is echter geen 
kenmerk van het rooster maar wel van de onderneming. 
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15.5 Het medische eindcijfer 
In de voorgaande hoofdstukken 15.1 tot 15.4 zijn de besproken variabelen (MED11, 
MED12…) teruggebracht tot synthesevariabelen per medisch luik (MED1, MED2…). 
Tenslotte dient een medisch eindcijfer (MED) geconstrueerd124. Essentieel is dat een 
bepaald belang, een gewicht aan elke variabele wordt toegekend, evenals aan de 
verschillende synthesecijfers. Onderstaand verduidelijken we 1/ de gemaakte keuzes die 
standaard in deze studie verwerkt zijn, en 2/ de grenzen waarbinnen het belang van elke 
variabele kan variëren. 
 
15.5.1 De weging van variabelen en synthesecijfers: uitgangspunten 
Vooreerst moet duidelijk zijn dat het mogelijk is andere dan de voorgestelde keuzes te 
maken. De voorgestelde weging is niet gebaseerd op een concrete onderneming of 
een bepaalde “visie” op ploegenarbeid, maar vertrekt van een aanvoelen hoe vandaag 
ploegenarbeid in de gemiddelde volcontinue industriële onderneming in Vlaanderen 
wordt ingeschat.  
 
De gemaakte keuzes zijn dus 1/ een inschatting van de “gemiddelde” arbeidssituatie 
in volcontinue bedrijven, en 2/ komen dus per definitie niet met de realiteit overeen, 
om de eenvoudige reden dat de realiteit in vele ondernemingen aanzienlijk verschilt. 
De arbeidssituatie in een ploeg waarin enkel monitoring-arbeid wordt verricht verschilt 
immers aanzienlijk van een arbeidssituatie waarin de helft van de tijd ook fysiek werk 
(machinewerk…) wordt uitgevoerd. De medische evaluatie in deze arbeidssituatie gaat 
bijvoorbeeld een hoger gewicht geven aan de lichamelijke belasting (MED4).  
 
De voorgestelde wegingsfactoren kunnen niet zonder meer in elke onderneming 
toegepast worden. Maar dit impliceert niet dat andere wegingsfactoren zonder meer 
kunnen geconstrueerd worden. Indien dit wel het geval zou ontstaan verschillende 
evaluatiecijfers van hetzelfde ploegenstelsel. Uiteraard gaan deze cijfers elk een eigen 
leven leiden wat niet de bedoeling kan zijn.  
 
Andere wegingsfactoren aangepast aan een concrete arbeidssituatie moeten kunnen 
geconstrueerd worden, maar op een verantwoorde en gecontroleerde wijze. Deze 
afwijkende cijfers dienen ingeschat door personen die 1/ de betrokken onderneming 
en arbeidssituatie goed kennen, 2/ de medische en sociale impact van een rooster 
goed kunnen inschatten, en 3/ een vertrouwensrelatie met zowel werknemers als 
management van het bedrijf hebben opgebouwd (of kunnen opbouwen)125.  

                                                 
124  We hanteren het begrip eindcijfer voor de evaluatie van een geheel domein (MED) en het begrip 

synthesecijfer voor de evaluatie van elk luik (MED1, MED2…). 
125  Uiteraard zijn arbeidsgeneesheren bij uitstek geschikt om deze afwijkende wegingsfactoren te duiden en 

verantwoorden. Hiermee wordt niet bedoeld dat anderen dergelijke analyse niet kunnen maken, maar 
wel dat een arbeidsgeneesheer zowel voor het bedrijf als de werknemers een verantwoorde en 
methodologisch correcte analyse kan garanderen. 
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Onderstaand duiden we de grenzen waarbinnen deze afwijkende wegingsfactoren kunnen 
geconstrueerd worden, vervolgens gaan we in op de wegingsfactoren die in de bespreking 
van ploegenstelsels in het rapport gehanteerd zijn.  
 
15.5.2 Boven- en ondergrenzen van wegingsfactoren  
De grenzen waarbinnen variabelen en synthesecijfers kunnen evolueren worden als volgt 
vastgelegd: 
• Een variabele kan “uitgeschakeld” worden, en wordt dan een wegingsfactor nul 

toegekend. Uiteraard kan dat enkel wanneer deze variabele weinig of geen betekenis 
heeft voor de evaluatie. In deze studie worden de variabelen pauzeregeling (MED44) en 
vakantieregeling (MED45) uitgeschakeld omdat zij in een vergelijking van ploegenstelsels 
weinig of geen betekenis hebben126. 

 
• Voor de niet-uitgeschakelde variabelen evolueert hun respectievelijk belang tussen 

minimum 1 en maximum 5: een bepaalde variabele kan dus maximaal een vijfmaal 
groter belang toegekend worden dan een andere variabele. Deze vork laat toe een 
verschillende arbeidssituatie in het analysemodel te vertalen zonder dat misbruik van het 
model mogelijk wordt127. 

 
Deze grenzen zijn zowel van toepassing op het gewicht van de variabelen (MED11, 
MED12…) in de synthesecijfers per luik (MED1…), evenals op het gewicht van deze 
synthesecijfers in het medische eindcijfer (MED). Bij de hoger toegelichte constructie van de 
medische synthesecijfers is steeds het gemiddelde van de onderzochte variabelen genomen, 
waarbij er dus impliciet van uitgegaan is dat elke variabele een gelijkaardig gewicht (1) in het 
synthesecijfer heeft. 
 
15.5.3 Constructie van het medische eindcijfer 
Gegeven de aard van het werk in de meeste ploegenstelsels in Vlaamse volcontinue 
industriële bedrijven is het aangewezen een groot belang toe te kennen aan de luiken 
periodiciteit en nachtrust omdat zij het grootste risico inhouden: beide synthesecijfers 
vertegenwoordigen 4 / 11 = 36,36% van het medische eindcijfer. De lichamelijke belasting 
voor ploegenarbeiders lijkt een minder grote betekenis te hebben (2 / 11 = 18,18%), wat nog 
meer mag gesteld worden voor de regelmaat van een rooster (1 / 11 = 9,09%).  

                                                 
126  En dat betekent voor alle duidelijkheid niet dat deze variabelen in andere arbeidssituaties een 

gelijkaardig beperkt belang hebben, integendeel zelfs: de pauzeregeling en vakantieregeling hebben in 
vele arbeidssituaties wel een groot belang, reden trouwens waarom de variabelen ook opgebouwd 
worden. 

127  Een dergelijk misbruik is bijvoorbeeld het toekennen van een duizendmaal groter gewicht aan een 
bepaalde variabele. 
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 gewicht gewicht % 

Medische eindcijfer (11) 100% 
Regelmaat 1 9,09 (1/11) 
Periodiciteit 4 36,36 (4/11) 
Nachtrust 4 36,36% (4/11) 
Belasting 2 18,18% (2/11) 

 
15.5.4 Overzicht van de variabelen: geen cijfers, wel kleuren 
Basisidee bij de evaluatie van elke onderzochte variabele in deze studie is een eenvoudig 
puntensysteem van 0 tot 10, met 10 als maximum. Voor de synthesetabel hanteren we voor 
elke variabele evenwel geen cijfers maar enkel een kleur om het resultaat te verduidelijken, 
omdat kleuren een beter overzicht mogelijk maken. Onderstaande tabel duidt de 
gehanteerde kleuren: we volgen de gangbare maatschappelijke conventie die groen als 
positief evalueert en rood als negatief. 
 
Evaluatie in punten Inschatting of evaluatie Kleur 

8 – 10 Goed tot zeer goed rooster groen 
6 – 8 Aanvaardbaar tot goed rooster blauwgroen 
4 – 6 Niet goed; Rooster is voor verbetering vatbaar lichtrood 
2 – 4 Zwak; rooster dient verbeterd op korte termijn rood 
0 – 2 Zeer zwak; rooster is anno 2002 eigenlijk onaanvaardbaar zwart 

 
Bij de synthesecijfers per luik (regelmaat MED1, periodiciteit MED2…) wordt naast de kleur 
ook een afgerond cijfer weergegeven. Alle cijfers worden naar het meest nabije ronde getal 
afgerond: dus zowel 5,6 als 6,4 worden afgerond tot het cijfer 6 terwijl 6,6 gelijkgesteld wordt 
aan een 7. 
 
De betekenis van de resultaten dient genuanceerd ingeschat: een rooster dat vele 
goede resultaten behaalt (groene velden dus evaluaties van 8 of hoger) op één of twee 
uitzonderingen na (zwarte velden dus evaluaties onder 2) is helemaal geen zwak 
rooster. Het is integendeel een sterk rooster (wat uit het eindcijfer blijkt dat per 
definitie hoog is gezien het groot aantal evaluaties boven 8) met enkele duidelijk 
zwakke kenmerken. De interpretatie van dergelijk rooster moet dus zijn: het gaat om 
een sterk rooster met enkele zwakke punten, en het rooster is dus op deze punten 
voor verbetering vatbaar.  
 
Onderstaande (fictieve) tabel toont een voorbeeld: de rijen geven de synthesecijfers per luik 
(MED1 tot MED4) weer, met bovenaan het medische eindcijfer (MED).  
 

A WE N D   
Eindcijfer MEDISCH 6 8 8 6 MED 100,0% 

Regelmaat 6 7 6 5 MED1 9,09% 
Periodiciteit 6 9 9 7 MED2 36,36% 
Nachtarbeid 6 7 7 6 MED3 36,36% 

Lichamelijke belasting 7 8 8 8 MED4 18,18% 
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De resultaten per variabele (MED11, MED12…) worden in één geheel verduidelijkt. Uit deze 
tabel blijkt dat de basisversie van het onderzochte rooster twee zwakke medische punten 
kent, namelijk achterwaartse rotaties en aantal afwijkende slaapperiodes. Deze verdwijnen in 
hoge mate door alle ADV tijdens het weekend (WE) en de nachtdiensten (N) op te nemen, 
wat uiteraard enkel mogelijk is voor een beperkte groep werknemers (namelijk het verschil 
tussen de minimumbezetting en de ploeggrootte). Wordt alle ADV in een blok opgenomen 
(versie D), dan ontstaat terug een medisch minder overtuigend rooster, voornamelijk door de 
sterk wisselende arbeidstijd per week en de onregelmatige slaapperiodes. 
 

Regelmaat A WE N D   
wisselingen in arbeid- en rustperiodes   + + MED11 3,03% 

wisselende arbeidstijd per week  ++ ++  MED12 3,03% 
gelijkaardige begin- en eindtijden     MED13 3,03% 

synthesecijfer 6 7 6 5 MED1 9,09% 
Periodiciteit A WE N D   

rustperiode na nachtarbeid  + +  MED21 12,12% 
achterwaartse rotaties  + ++  MED22 12,12% 

rotatiesnelheid     MED23 12,12% 
eindcijfer 6 9 9 7 MED2 36,36% 

Nachtarbeid A WE N R   
uren nachtarbeid  + +  MED31 12,12% 

afwijkende slaapperiodes  + +  MED32 12,12% 
aantal goede nachten slaap  + +  MED33 12,12% 

synthesecijfer 6 7 7 6 MED3 36,36% 
Lichamelijke belasting A WE N D   

lange of te korte diensten c  + +  MED41c 6,06% 
korte intervallen     MED42 6,06% 

opeenvolgende diensten     MED43 6,06% 
synthesecijfer 7 8 8 8 MED4 18,18% 

 
In de meest rechtse kolom bevindt zich een percentage: dit cijfer geeft het aandeel van de 
variabele in het medische eindcijfer (MED) weer. Deze percentages worden bepaald door 
enerzijds het aandeel van elk luik in het eindcijfer en door het gewicht van elke variabele in 
het synthesecijfer per luik. Samen vormen deze cijfers uiteraard 100%, het belang van het 
medische eindcijfer. 
 
Een aantal variabelen zijn niet mee in de evaluatie opgenomen, zoals reeds eerder 
verduidelijkt: ze hebben een eerder beperkte toegevoegde waarde voor de gekozen analyse: 
we nemen de variabele 41c (diensten van 12 uur bij nachtwerk worden negatief ingeschat 
maar niet bij dagwerk) wel op en de variabelen 41a en 41b niet, en laten eveneens de 
variabelen 44 (pauzeregeling) en 45 (aantal niet-werkdagen) weg.  
 
In de drie meest rechtse gekleurde kolommen (WE, N, D) staan op een aantal regels één of 
meerdere plustekens. Deze duiden op het onderlinge verschil tussen de onderzochte 
versies: de eerste versie (A) wordt uitgesloten aangezien steeds de theoretische en niet de 
feitelijke arbeidsduur per week gewerkt wordt (door toepassing van ADV en dergelijke), 
zodat per definitie lagere waarden bekomen worden. Deze plustekens hebben tot doel de 
verschillen tussen de drie onderzochte varianten tot uiting te laten komen. 
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WE N D  
0 0 0 +++ 
1 2 0 ++ 
6 7 1 + 
   +++ 

3,03% 15,15%  ++ 
66,66% 57,57% 3,03% + 

 
Uit het voorbeeld blijkt dat de D-versie significant lager scoort dan de beide andere 
varianten: zoals uit de tabel blijkt wijkt de D-versie trouwens weinig af van de basisvariant A. 
De andere varianten zijn aan elkaar gewaagd maar een lichte voorkeur voor het 
minimaliseren van nachtwerk (N) lijkt gerechtvaardigd.  
 
15.5.5 Sterke en zwakke punten van een rooster 
Tenslotte wort de medische evaluatie per rooster enkel in zwakke en sterke punten 
weergegeven: met zwakke punten worden de resultaten onder zes bedoeld (dus zwart, rood 
en lichtrood) van minstens één van de onderzochte varianten, met sterke punten de 
resultaten vanaf acht (donkergroen). We geven eerst de zwakke punten van het basisversie 
van het hoger besproken rooster weer. 
 

15a: A: Zwakke punten 51,51% 5     
achterwaartse rotaties 12,12%   MED22 PERIODE

afwijkende slaapperiodes 12,12%   MED32 NACHT 
lange of korte diensten tijdens nacht c 6,06%   MED43 BELAST 

uren nachtarbeid 12,12%   MED31 NACHT 
wisselingen in werk- en rustperiodes 3,03%   MED11 REGELM

korte intervallen 6,06%   MED44 BELAST 

 
De “zwakke” variabelen worden van laagste tot hoogste cijfer (kleiner dan 6) geordend, met 
het laagste cijfer bovenaan:  
• de variabele achterwaartse rotaties (MED22) scoort dus het laagst en blijft onder 4 

aangezien de variabele rood gekleurd wordt; de meest rechtse kolom geeft het luik weer 
waartoe de variabele hoort; 

• ook de variabele afwijkende slaapperiodes (MED32) blijft onder 4; 
• de variabele te lange diensten tijdens de nacht (MED31) scoort tussen 4 en 6, maar blijft 

lager dan de drie andere variabelen onder 6; 
• tenslotte wordt in de bovenste rij het gemiddelde cijfer van de zwakke variabelen 

weergegeven; in het voorbeeld hebben de zes zwakke variabelen samen een gewogen 
gemiddelde in de buurt van 5; 

• tevens wordt op de eerste rij het belang van de zwakke punten in het eindcijfer 
weergegeven: in totaal vertegenwoordigen de zwakke variabelen 51,51% van het 
medische eindcijfer. 

 
15a: A: Sterke punten 18,18% 10     

opeenvolgende diensten 6,06%   MED45 BELAST 
rotatiesnelheid 12,12%   MED23 PERIODE 
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De sterke punten worden op een gelijkaardige wijze samengevat, maar in omgekeerde 
richting, met de hoogst scorende variabelen vooraan: 
• twee variabelen scoren 8 of hoger; de variabele opeenvolgende diensten (MED45) scoort 

het hoogst (dan wel is gelijk aan de variabele rotatiesnelheid MED23);  
• in deze reeks heeft de rangorde geen betekenis gezien het gemiddelde synthesecijfer 

(bovenste rij) 10 is, wat niet anders kan betekenen dat beide variabelen het maximale 
cijfer hebben; 

• samen vertegenwoordigen deze variabelen 18,18% van het eindcijfer. 
 
Het besproken rooster heeft in de basisversie duidelijk meer zwakke als sterke punten; de 
zwakke punten vertegenwoordigen eveneens een aanzienlijk groter deel van het totale 
medische spectrum. Na toepassing van arbeidsduurverkorting blijkt – zoals reeds in het 
vorige paragraaf aangetoond - dat het merendeel van deze zwakke punten in het voorbeeld 
verdwijnen. 
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16. BIJLAGE 3: ANALYSE VAN DE SOCIALE IMPACT VAN PLOEGENSTELSELS OP 
WERKNEMERS 

 
Een analyse van de sociale impact van ploegenstelsels is net als het medische domein een 
evidentie gezien de afwijkende arbeidstijd ook een ander sociaal leven impliceert. Onze 
maatschappij is een “weekend- en avond”-maatschappij: het sociale leven van de grote 
meerderheid van de mensen concentreert zich op weekavonden (televisie, sociale 
contacten…) en tijdens het weekend (sport, familie, uitgaan…). 
 
De analyse is net als bij de medische aspecten gebaseerd op zo objectief mogelijk 
geconstrueerde gegevens over de invloed van roosterkenmerken op het sociale leven van 
werknemers. Opnieuw komt enkel het rooster zelf aan bod, en dus niet het bedrijf of de 
groep werknemers waarop het toegepast wordt. 
 
De sociale activiteiten naast het werk worden in drie luiken samengevat: 1/ vakantie en niet-
werkdagen, 2/ vrije tijd tijdens de week, en 3/ vrije tijd tijdens het weekend. We omschrijven 
kort elk luik, waarbij we een aantal variabelen construeren die de belangrijkste kenmerken 
pogen te vatten. Per variabele definiëren we een kwantitatief meetbaar criterium gegoten in 
een evaluatie van 0 tot 10128. Deze variabelen worden samengevat in een synthesevariabele 
per luik. In paragraaf 16.4 vanaf pagina 270 construeren we tenslotte het eindcijfer van het 
sociale domein. 
 
 
16.1 Sociaal luik 1: vakantie en niet-werkdagen 
Vakantie en vrije tijd hebben uiteraard een belangrijke sociale impact: bijna elke werknemer 
beschouwt het aantal vakantiedagen als een belangrijk criterium in de aantrekkelijkheid of 
onaantrekkelijkheid van een bepaalde functie129.  
 
We maken onderscheid tussen twee variabelen: enerzijds het totaal aantal niet-werkdagen 
per jaar, wat naast het aantal vakantiedagen ook de dagen arbeidsduurverkorting en 
dergelijke inhoudt. Anderzijds wordt nagegaan in welke mate deze niet-werkdagen effectief 
vrij kunnen opgenomen worden, wat beïnvloed wordt door het aantal vrij op te nemen niet-
werkdagen evenals de spanning tussen de minimumbezetting en de ploeggrootte.  
 

niet-werkdagen SOC1 gewicht 
aantal niet-werkdagen per jaar SOC11 3 (75%) 

aantal vrij op te nemen niet-werkdagen per jaar SOC12 1 (25%) 

 

                                                 
128  Zie paragraaf 2.5.2 voor een toelichting bij de gehanteerde werkwijze. 
129  Wat recent ook door de Vlaamse en Belgische overheid ontdekt is: in bijna alle sociale overleg op 

overheidsniveau (ambtenaren, sociaal-culturele sector…) is het aantal vakantiedagen onderdeel van de 
onderhandelingen.  
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In de synthesevariabele niet-werkdagen (SOC1) is het gewicht van de eerste variabele 
SOC11 driemaal hoger dan van de tweede variabele SOC12. Het aantal niet-werkdagen 
wordt als belangrijker ervaren: wie weinig niet-werkdagen heeft die hij wel vrij kan opnemen 
zal de situatie niet zo gunstig beoordelen als in het omgekeerde geval (veel niet-werkdagen 
die niet vrij worden opgenomen). 
 
16.1.1 Variabele SOC11: aantal niet-werkdagen 
Het evaluatiecriterium voor deze variabele is evident: het aantal niet-werkdagen per jaar is 
zo hoog mogelijk.  
 
Deze niet-werkdagen zijn van verschillende aard: 
• de vrije dagen binnen een cyclus, vergelijkbaar met de vrije weekenddagen voor een 

gewone werknemer; deze maken uiteraard de grote meerderheid van het aantal niet-
werkdagen per jaar uit; 

• het aantal vakantiedagen, al dan niet vrij op te nemen;  
• het aantal dagen arbeidsduurvermindering (ADV); 
• het aantal feestdagen of compensatiedagen voor feestdagen; 
• andere vormen van voorzienbare afwezigheid zoals anciënniteitdagen. 
 
De berekening van het aantal niet-werkdagen per jaar gaat als volgt: 
• In eerste instantie wordt het aantal vrije dagen per cyclus vermenigvuldigd met het totaal 

aantal cycli per jaar, om het totaal aantal vrije dagen per jaar te bekomen. In een 
vijfploegenstelsel worden per jaar bijvoorbeeld 52,18 weken / 5 weken per cyclus = 
10,4357 cycli van 5 weken per jaar gewerkt. Zijn er standaard 35 kalenderdagen – 26 
(potentiële) werkdagen = 9 vrije dagen per cyclus dan worden in totaal 10,4357 cycli per 
jaar * 9 vrije dagen per cyclus = 93,92 vrije dagen per jaar voorzien. 

• Aan deze vrije dagen dienen uiteraard de andere vormen van niet-werkdagen 
toegevoegd. 

 
Het aantal niet-werkdagen is in ploegenstelsels bijna altijd groter dan in gewone dagstelsels, 
al kan de vorm waarin deze tot stand komen aanzienlijk verschillen. De werkweek van 
gewone dagwerknemers kenmerkt zich door 2 vrije dagen (zaterdag en zondag) per cyclus 
(één week), wat neerkomt op 2 vrije dagen per week * 52,18 weken per jaar = 104,36 vrije 
dagen per jaar. Vierploegenstelsels hebben in hun “zuivere” vorm130 (42 uur per week) 7 vrije 
dagen per cyclus van 28 kalenderdagen131, wat op jaarbasis neerkomt op 7 vrije dagen per 
cyclus * 13,045 cycli per jaar = 91,135 vrije dagen per jaar.  
 

                                                 
130 Dus zonder toepassing van arbeidsduurverkorting. 
131 Bij een arbeidsduur van 8 uur per dienst worden in een zuiver vierploegenstelsel 21 diensten * 8 uur = 168 

uur gewerkt, zodat per cyclus er 28 cyclusdagen – 21 diensten = 7 vrije cyclusdagen overblijven. Zie 
paragraaf 14.1 vanaf pagina 163 voor een toelichting. 
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Vijfploegenstelsels in hun zuivere vorm132 (33,6 uur per week) daarentegen hebben 14 vrije 
dagen per 35 cyclusdagen133 wat neerkomt op 14 vrije dagen per cyclus * 10,436 cycli per 
jaar = 146,104 vrije dagen per jaar, wat dus betekent dat vijfploegenstelsels meer dan 55 
vrije dagen op jaarbasis meer hebben; uiteraard werken vijfploegenstelsels gemiddeld ook 
een 8,4 uur per week minder.  
 

 kalenderdagen 
per cyclus 

werkdagen 
per cyclus 

vrije dagen 
per cyclus 

aantal cycli 
per jaar 

aantal vrije 
dagen per jaar 

gewone werkweek 7 5 2 52,18 104,36 
zuiver vierploegen 42 uur per week 28 21 7 13,045 91,315 

zuiver vijfploegen 33,6 uur per week 35 21 14 10,436 146,104 
 
Daar dienen de andere vormen van niet-werkdagen aan toegevoegd: voor de meeste 
ondernemingen en sectoren in België gaat het om 20 vakantiedagen per jaar en 10 
feestdagen (of compensatiedagen), aangevuld in een vierploegenstelsels en sommige 
vijfploegenstelsels met 30 tot zelfs 60 en meer dagen arbeidsduurverkorting. 
 

 vrije dagen per 
jaar 

vakantiedagen 
per jaar 

feestdagen 
per jaar 

ADV-dagen 
per jaar134 

totaal 

gewone werkweek 104,36 20 10 0 134,36 
gemiddeld vierploegen 91,315 20 10 30 tot 60 151,315 tot 181,315 
gemiddeld vijfploegen 146,104 20 10 0 176,104 

 
Het merendeel van de in België gangbare volcontinue stelsels kennen per jaar 160 of meer 
niet-werkdagen, of 365 kalenderdagen – ongeveer 160 niet-werkdagen = ongeveer 205 
werkdagen per jaar (bij een arbeidsduur van 8 uur per dienst). In dit onderzoek hanteren we 
een iets hogere drempel, namelijk een 210 arbeidsdagen op jaarbasis, wat overeenkomt met 
een 36,5 arbeidsuur gemiddeld per week. Dit is aanzienlijk minder dan het gewone 
dagstelsel, waarin 365 kalenderdagen – ongeveer 135 niet-werkdagen = ongeveer 230 
werkdagen per jaar gewerkt wordt. 
 
Het evaluatiecriterium voor variabele SOC11 bedraagt in principe: hoe meer niet-werkdagen, 
hoe beter. Dit principe kan echter niet lineair toegepast worden: we stellen een aantal 
maximumwaarden voorop: 
• De maximumevaluatie bedraagt in totaal 200 (of meer) vrije dagen per jaar. Deze grens 

is tot op zekere hoogte arbitrair: de best scorende stelsels bereiken of benaderen 
vandaag in België deze grens, wat enkel voorkomt in bedrijven met een gemiddelde 
dienstduur van 12 uur. Het sociale voordeel van deze stelsels komt dan ook in deze 
variabele tot uiting. 

                                                 
132  Dus zonder toepassing van dagdiensten of andere vormen van arbeidsduurverhoging. 
133  Om dezelfde 168 arbeidsuur per cyclus te bekomen werkt men 21 diensten per vijf weken, zodat er 35 

cyclusdagen – 21 diensten = 14 vrije dagen overblijven. Zie paragraaf 14.2 vanaf pagina 174 voor een 
toelichting. 

134  Het aantal ADV-dagen wordt bepaald door de nagestreefde gemiddelde arbeidsduur per week. Zie 
paragraaf 14.1.2 op pagina 165 en verder voor een toelichting bij de berekeningswijze. De 30 en 60 
ADV-dagen geven de grenzen weer waarbinnen vele Belgische vierploegenstelsels zich situeren. 
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• Een evaluatie van 4 komt overeen met de minimumversie van de gewone werkweek, 
namelijk de hoger berekende 134,36 niet-werkdagen per jaar.  
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De ongewone vorm van de formule volgt uit het feit dat enkel de evaluatiewaarden 10 en 4 
vastliggen: in wezen wordt echter dezelfde logica en berekeningswijze als hoger gevolgd. 
 

aantal niet-werkdagen per jaar evaluatie 
90,6 0 

112,48 2 
134,36 4 
156,24 6 
178,12 8 

200 10 
 
De gewone dagstelsels scoren voor deze variabele per definitie laag (behalve als ze een 
groot aantal dagen vakantiedagen of ADV-dagen kennen), maar ook het merendeel van de 
vierploegenstelsels bij een gemiddelde dienstduur van 8 uur scoort niet zo hoog: enkel 
stelsels met een dienstduur van 12 uur scoren systematisch hoog, aangezien zij eenderde 
meer vrije dagen op jaarbasis kennen. 
 
16.1.2 Variabele SOC12: aantal effectief vrij op te nemen niet-werkdagen per jaar 
Het aantal niet-werkdagen is niet het enige criterium. Er dient aan toegevoegd: in welke mate 
worden deze niet-werkdagen ook effectief vrij opgenomen? Met “vrij opnemen” of “vrij te 
kiezen” wordt bedoeld dat de werknemer zelf beslist wanneer hij deze niet-werkdag 
opneemt. Een niet vrij op te nemen dag is het tegenovergestelde, dus een verplichte135 niet-
werkdag. De zaterdag en zondag in de klassieke werkweek zijn bijvoorbeeld verplichte niet-
werkdagen, en worden dan ook van deze variabele uitgesloten. 
 
Als vrij op te nemen niet-werkdagen worden beschouwd: 
• Het aantal vakantiedagen, indien zij niet collectief of verplicht opgenomen worden. In de 

berekening van de variabele wordt uitgegaan van een standaard zomervakantie van drie 
weken (21 kalenderdagen of 15 vakantiedagen): voor het merendeel van de werknemers 
blijven dus slechts 5 vrij op te nemen vakantiedagen per jaar over. 

• Het aantal dagen arbeidsduurvermindering, opnieuw als zij niet verplicht collectief 
opgenomen worden. 

• De compensatiedagen voor gewerkte feestdagen (en eventuele andere zoals 
anciënniteitdagen), die in de regel eveneens vrij kunnen opgenomen worden.  

                                                 
135  Een verplichte niet-werkdag wordt ook wel als een “collectieve” vrije dag omschreven, omdat een 

verplicht op te nemen niet-werkdag vaak verband houdt met een collectieve vakantieperiode.  
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijk aantal vrij op te nemen niet-werkdagen 
in de zuivere vormen van vier- en vijfploegenstelsels136. we gaan ervan uit dat zij vrij kunnen 
opgenomen worden, wat uiteraard niet per definitie het geval hoeft te zijn.  
 

 vakantie-
dagen per jaar

na aftrek drie weken 
zomerverlof137 

feestdagen 
per jaar138 

ADV-dagen 
per jaar 

totaal 

gewone werkweek 20 6 0 0 6 op 134,36 
zuiver vierploegen 42 uur per week 20 5 10 30 tot 60 45 tot 75 op een totaal 

van 151,315 tot 181,315
zuiver vijfploegen 33,6 uur per week 20 5 10 0 15 op 176,104 

 
Opvallend is het zeer grote verschil tussen de zuivere vier- en vijfploegenstelsels, wat vooral 
bepaald wordt door het groot aantal ADV-dagen: deze variabele vormt dan ook één van de 
belangrijkste verschillen tussen beide type stelsels. 
 
Het aantal vrijheidsgraden in het opnemen van vrije niet-werkdagen wordt vooral beperkt 
door de vereiste minimumbezetting van de ploeg. Immers, een werknemer kan wel een vrij 
op te nemen niet-werkdag ter beschikking hebben, maar de minimale ploegbezetting kan 
hem beletten deze niet-werkdag ook effectief op te nemen. In een ploeg bestaande uit 6 
werknemers met een minimumbezetting van 5 personen is per dienst slechts één persoon in 
staat om een niet-werkdag op te nemen: een tweede werknemer die deze dienst niet wenst 
te werken zal toch moeten komen, anders is de minimumbezetting niet gegarandeerd. In 
paragraaf 14.5.1 vanaf pagina 199 wordt de samenhang tussen minimumbezetting en 
theoretische ploeggrootte verduidelijkt. In de regel is de reële ploeggrootte (aanzienlijk) 
groter dan de theoretische ploeggrootte om pieken in afwezigheid tijdens de zomer op te 
vangen.  
 
Voor een realistische inschatting van de situatie is dus niet enkel het vrij op te nemen aantal 
niet-werkdagen noodzakelijk, maar dient rekening gehouden met twee elementen: 1/ elke 
werknemer neemt drie weken vakantie tijdens de zomer, zodat het aangewezen is deze drie 
weken vakantie uit de berekening te verwijderen, en 2/ dit cijfer dient gekoppeld aan het 
aantal vrijheidsgraden in de ploeg. Het gecorrigeerde cijfer noemen we het effectief aantal 
vrij op te nemen niet-werkdagen per jaar 
 

                                                 
136  In deze bespreking gaan we ervan uit dat enkel diensten van 8 uur gepresteerd worden. Indien diensten 

van 12 uur eveneens gepresteerd worden verandert formeel het aantal niet-werkdagen per jaar. 
Wanneer de berekening zoals het hoort uitgedrukt wordt in uur per jaar verandert er uiteraard niets. We 
gaan aan deze nuances in de verdere toelichting voorbij: als algemene richtlijn kan enkel meegegeven 
worden dat het aantal niet-werkdagen met 2/3de dient verminderd aangezien 8/12 =.2/3.  

137  De drie weken zomerverlof zijn voor gewone werknemers gelijk aan 14 (en niet 15) vakantiedagen 
aangezien er bijna steeds een verplichte feestdag (21 juli of 15 augustus) invalt. 

138  De gewone werkweek kent geen compensatie voor gewerkte feestdagen aangezien de feestdagen op 
een bepaalde dag opgenomen worden, de dag zelf dan wel een dag later. Deze dagen liggen dus per 
definitie vast en worden niet als vrij op te nemen niet-werkdagen beschouwd, in tegenstelling tot de 
gecompenseerde feestdagen die (meestal) wel vrij kunnen opgenomen worden. 
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Aangezien in vierploegenstelsels meer ADV opgenomen wordt is het verschil tussen de 
minimumbezetting en ploeggrootte ook groter, zodat het aantal vrijheidsgraden in het 
opnemen van niet-werkdagen eveneens stijgt. Een stelsel met veel ADV is dus per definitie 
bevoordeeld voor deze variabele: vooral zuivere vijfploegenstelsels kunnen eerder laag 
scoren. 
 

4 ploegen 5 ploegen gewone werkweek 
aantal vrij op te nemen niet-werkdagen per jaar, na aftrek 

drie weken zomervakantie
52 15 6 

ploeggrootte 11 11 11 
minimumbezetting 6 9 0 

effectief aantal vrij op te nemen niet-werkdagen per jaar 23,64 2,73 6,00 
 
Tenslotte worden de normen vastgelegd voor de evaluatie tussen 0 en 10: aangezien 20 
vakantiedagen in België een algemene norm zijn, kiezen we voor een evaluatie van 0 als er 
geen enkele dag effectief vrij kan opgenomen worden, terwijl de waarde 10 bekomen wordt 
als 20 of meer dagen effectief vrij per jaar worden opgenomen. De andere cijfers zijn 
opnieuw uit beide normen af te leiden. 
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aantal effectief vrij op te nemen niet-werkdagen per jaar evaluatie 

0 0 
4 2 
8 4 

12 6 
16 8 
20 10 

 
Het theoretische zuivere vierploegenstelsel scoort een 10, aangezien (67 niet-werkdagen per 
jaar – 15 zomervakantiedagen) * (11 personen ploeggrootte – 6 personen 
minimumbezetting) / (11 personen ploeggrootte) = 52 * (5 / 11) = 23,64 effectief vrij op te 
nemen niet-werkdagen per jaar, wat tot een evaluatie van 23,64 / 2 > 10 leidt. Het zuivere 
vijfploegenstelsel scoort iets laag: (30 niet-werkdagen per jaar – 15 zomervakantiedagen) * 
(11 personen ploeggrootte – 6 personen minimumbezetting) / (11 personen ploeggrootte) = 
15 * (5 / 11) = 6,82 effectief vrij op te nemen niet-werkdagen per jaar, wat tot een evaluatie 
van 6,82 / 2 = 3,41 leidt. Ook de gewone werkweek scoort per definitie laag.  
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De aandachtige lezer beseft uiteraard dat beide variabelen SOC11 en SOC12 elkaar 
aanvullen en compenseren: de eerste variabele SOC11 bevoordeelt vijfploegenstelsels 
terwijl de tweede variabele de vierploegenstelsels bevoordeelt. De combinatie van deze 
variabelen laat beide stelsels tot hun recht komen, terwijl de verschillen met de gewone 
werkweek – die minstens even belangrijk zijn – in beide vergelijkingen duidelijk tot uiting 
komen. 
 
 
16.2 Sociaal luik 2: vrije tijd tijdens de week 
Het hoeft geen betoog dat avondwerk en nachtwerk een belangrijke impact op het sociale 
leven van werknemers hebben: we leven in een “avond- en weekendmaatschappij” zodat het 
sociale leven van velen zich vooral tijdens avonden en het weekend afspeelt. We delen de 
analyse op in een luik over de vrije tijd tijdens de week (SOC2) en tijdens het weekend 
(SOC3), omdat de tijdsorganisatie van de week en weekend wezenlijk van elkaar verschillen. 
 
We onderscheiden in dit luik drie variabelen: 1/ de mogelijkheid om overdag huishoudelijke 
taken te verrichten, 2/ het aantal uur vrije tijd tijdens weekavonden, en 3/ het aantal volledig 
vrije weekavonden. We behandelen enkel de weekavonden en niet de weeknachten omdat 
deze analyse zich richt op het sociale leven naast het werk, wat vooral ’s avonds en niet ’s 
nachts tot uiting komt. 
 

vrije tijd tijdens week SOC2 gewicht 
vrije tijd overdag SOC21 1 (16,67%) 

vrije tijd ’s avonds SOC22 3 (50,00%) 
volledig vrije avonden SOC23 2 (33,33%)  

 
Voor de synthesevariabele vrije tijd tijdens de week (SOC2) worden drie verschillende 
gewichten toegekend. De eerste variabele SOC21 krijgt het minste gewicht (1/6de of 16,67% 
in de synthesevariabele) gezien de vrije tijd overdag als sociaal minder belangrijk wordt 
ervaren. De hoeveelheid vrije tijd tijdens weekavonden SOC22 heeft het grootste gewicht 
(3/6de 50%), gezien het grote sociale belang. De laatste variabele SOC23 neemt tenslotte 
een middenpositie (2/6de of 33,33%) in.  
 
16.2.1 Variabele SOC21: vrije tijd overdag tijdens weekdagen 
Vrije tijd overdag gaat over huishoudelijke taken, winkelen, naar de tandarts gaan, en 
dergelijke meer. Deze tijd wenst men echter niet in grote hoeveelheden. Voor sociale 
activiteiten geldt in de regel “hoe meer, hoe beter”, wat bij deze variabele echter niet het 
geval is.  
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Huishoudelijke en gezinstaken zijn trouwens in de tijd complementair aan andere sociale 
activiteiten (overdag winkelen en het huis kuisen, ’s avonds televisie kijken of uitgaan), wat 
impliceert dat de huishoudelijke en gezinstaken soms niet anders dan overdag kunnen 
uitgevoerd worden (winkelen139, tandarts…).  
 
Het evaluatiecriterium voor deze variabele is: minimaal 25% van de tijd tussen 9.00uur en 
18.00uur wordt op weekdagen niet gewerkt of geslapen. We gaan niet alleen de 
werkgebonden tijd140 tussen 9.00 en 18.00uur op weekdagen na, maar eveneens de 
slaapgebonden tijd: wie immers overdag slaapt na nachtarbeid kan uiteraard niet 
tegelijkertijd huishoudelijke taken verrichten. We beperken de norm tot 25% (dus 1,25 dag 
per week) omdat gedurende deze tijd de gangbare huishoudelijke en gezinstaken kunnen 
verricht worden: niemand besteedt uit vrije wil meer dan 25% van zijn tijd aan deze 
activiteiten. Met een specifieke problematiek zoals de opvoeding van een kind wordt geen 
rekening gehouden: deze materie komt aan bod in het domein arbeid en gezin (zie hoofdstuk 
17.3).  
 
De werkwijze gaat als volgt: 
• Eerst wordt het aantal werkgebonden en slaapgebonden uren tussen 9.00 en 18.00uur 

op weekdagen voor de gehele cyclus berekend. 
• Vervolgens worden deze cijfers teruggebracht tot een gemiddelde per week, om een 

vergelijking tussen stelsels mogelijk te maken. 
• De evaluatienormen volgen uit de maximumtijd: per weekdag kan 18.00 - 9.00 = 9 uur 

per dag aan huishoudelijke taken besteed worden, dus bedraagt de maximale periode 
per week 9 uur per dag * 5 dagen per week = 45 uur. Het evaluatiecriterium is vastgelegd 
op 25% van deze tijd, wat neerkomt op 45 uur * 25% = 11,25uur: een gemiddelde vrije 
tijd overdag tijdens weekdagen hoger dan 11,25 uur krijgt dus per definitie een evaluatie 
van 10.  

• De berekende gemiddelde werk- en slaapgebonden tijd per week wordt vergeleken met 
de norm van 45 uur, waaruit de overblijvende vrije tijd eenvoudig kan afgeleid worden. 
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139  Al gaat deze stelling vandaag minder op dan vroeger, aangezien vele winkels open zijn tot 20 of 21 uur: 

de maatschappelijke tijdsorganisatie wordt meer flexibel. Toch betekent dit niet dat het belang van de 
variabele in vraag kan gesteld worden: nog steeds verkiest de grote meerderheid van de bevolking om 
huishoudelijke en gezinstaken overdag tijdens weekdagen uit te voeren. 

140 Dus de arbeidsgebonden tijd en de tijd voor woon-werkverkeer. Zie paragraaf 17.1.1 vanaf pagina 273 
voor meer details. 
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In een vierploegenstelsel vindt men per cyclus bijvoorbeeld 28 uur werkgebonden tijd en 23 
uur slaapgebonden tijd in de onderzochte periode, zodat gemiddeld per week (28 uur 
werkgebonden en 23 uur slaapgebonden) / 4 weken = (51 / 4) = 12,75 uur werk- en 
slaapgebonden tijd per week in deze periode aangetroffen wordt, wat neerkomt op 12,75 uur 
/ 45 (norm) = 28,33%. De overblijvende tijd bedraagt 1 – 28,33% = 71,67%, wat uiteraard 
heel wat boven de norm van 25%, zodat de evaluatie gelijk wordt aan 10. 
 
werkgebonden tijd slaapgebonden tijd 
tussen 9.00 en 18.00 uur tussen 9.00 en 18.00 uur 

28,00 uur per cyclus 23,00 uur per cyclus 
gemiddeld per week  gemiddeld per week 

7,00 uur per week 5,75 uur per week 
maximum per week: 9 uur * 5 dagen totaal

  45,00  12,75
gemiddelde werk- en slaapgebonden tijd per week, in % 

28,33%    
overblijvende tijd, in %  

71,67%    
 
De vertaling van de overblijvende tijd in het evaluatiemechanisme wordt evenredig 
toegepast: 
• Het maximumcijfer 10 is gelijk aan 25% overblijvende tijd, zodat elk stelsel dat hoger 

scoort per definitie het maximumcijfer haalt. 
• Het minimumcijfer 0 wordt gelijkgesteld aan 0% overblijvende tijd, wat impliceert dat deze 

werknemer tussen 9.00 en 18.00uur op weekdagen steeds direct (werkgebonden) of 
indirect (slaapgebonden) actief is voor het ploegenstelsel.  

• De tussenliggende cijfers worden rekenkundig tussen deze uitersten ingevuld. 
 

overblijvende tijd na werk- en slaapgebonden activiteiten op weekdagen overdag, in % evaluatie 
0% = 0 uur per week 0 

5% = 2,25 uur per week 2 
10% = 4,5 uur per week 4 

15% = 6,75 uur per week 6 
20% = 9 uur per week 8 

25% of hoger = 11,25 uur of meer per week 10 
 
In de praktijk scoren alle ploegenstelsels het maximum op deze variabele, wat ook niet 
anders kan door de tijdskenmerken van ploegenwerk: wie regelmatig ’s nachts werkt heeft 
overdag immers veel vrije tijd. De variabele is wel van belang voor een correcte vergelijking 
van ploegenstelsels met dagstelsels, zodat ze in de analyse van ploegenstelsels in het 
rapport behouden blijft. 
 
16.2.2 Variabele SOC22: vrije tijd ’s avonds tijdens weekdagen 
Naast de vrije tijd overdag stelt zich een vergelijkbare vraag voor de avond. Hier echter geldt 
niet dat een bepaald percentage van deze tijd om sociale redenen voldoende is, er geldt het 
principe: hoe meer hoe beter, aangezien de sociale activiteiten zich op elk moment van de 
avond kunnen afspelen.  
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Het evaluatiecriterium is: de vrije tijd tussen 18.00uur en 23.00uur op weekdagen is zo groot 
mogelijk.  
De avond begint om 18.00uur, wat vroeg kan lijken maar dat niet echt is: zowel 1/ de 
voorbereiding van de maaltijd, 2/ de maaltijd zelf, als 3/ ontspannende activiteiten na de 
maaltijd vragen heel wat tijd. De avond sluit af om 23.00uur omdat vanaf dit uur de 
slaapperiode zoals in deze studie gedefinieerd aanvangt141 . We beschouwen ook de 
vrijdagavond als een weekdag, hoewel deze avond ook als onderdeel van het weekend kan 
beschouwd worden. 
 
Dezelfde werkwijze als in de vorige variabele wordt gevolgd: 
• We berekenen de werk- en slaapgebonden tijd per cyclus tussen 18.00uur en 23.00uur 

op weekavonden, en brengen dit cijfer terug naar het gemiddelde per week. 
• De maximum vrije tijd per week in de onderzochte periode bedraagt 5 uur tussen 18.00 

en 23.00uur * 5 dagen per week = 25 uur per week.  
• Een vergelijking tussen beide cijfers geeft aan in welke mate het stelsel vrije tijd op 

weekavonden ter beschikking stelt. Voor het evaluatiemechanisme wordt geen rekening 
gehouden met een plafond, zodat het percentage overblijvende tijd direct in de evaluatie 
vertaald wordt. 

 

{ }

{ }
5

*210

10*
25

122

dennsWeekavonrWeekTijdeondenUurPeEnSlaapgebaantalWerk

dennsWeekavonrWeekTijdeondenUurPeEnSlaapgebaantalWerkSOC

−=







 −=

 

 
In een vierploegenstelsel vindt men per cyclus bijvoorbeeld 30 uur werkgebonden tijd en 6 
uur slaapgebonden tijd in de onderzochte periode, zodat men gemiddeld per week (30 uur 
werkgebonden en 6 uur slaapgebonden) / 4 weken = (36 / 4) = 9 uur werk- en 
slaapgebonden tijd per week in deze periode aantreft, wat neerkomt op 9 uur / 25 (norm) = 
36,00%. De overblijvende tijd bedraagt 1 – 36,00% = 64,00%, zodat de variabele gelijk wordt 
aan 6,4. 
 
werkgebonden tijd slaapgebonden tijd 
tussen 18.00 en 23.00 uur tussen 18.00 en 23.00 uur 

30,00 uur per cyclus 6,00 uur per cyclus 
per week  per week 

7,50 uur per week 1,50 uur per week 
gemiddelde werk- en slaapgebonden tijd 

9,00 uur per week  
maximum per week: 5 uur per avond * 5 dagen 

  25,00 uur per week 
gemiddelde werk- en slaapgebonden tijd per week, in % 

36,00%    
overblijvende tijd, in %  

64,00%    
 

                                                 
141  Zie de analyse van nachtrust in het medische domein (paragraaf 15.3). 



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

261. 

 
De overblijvende tijd wordt in het evaluatiemechanisme vertaald: 
• Het maximumcijfer 10 is gelijk aan het maximum, namelijk 25 uur gemiddeld per week. 
• Het minimumcijfer 0 wordt gelijkgesteld aan 0% overblijvende tijd, wat impliceert dat deze 

werknemer tussen 18.00 en 23.00uur op weekdagen steeds direct (werkgebonden) of 
indirect (slaapgebonden) actief is voor het ploegenstelsel.  

• De tussenliggende cijfers worden rekenkundig tussen deze uitersten ingevuld. 
 
overblijvende tijd na werk- en slaapgebonden activiteiten op weekdagen ’s avonds, in % evaluatie 

0% = 0 uur per week 0 
20% = 5 uur per week 2 

40% = 10 uur per week 4 
60% = 15 uur per week 6 
80% = 20 uur per week 8 

100% = 25 uur per week 10 
 
In de praktijk scoren vele ploegenstelsels niet zo hoog op deze variabele, om evidente 
redenen: het werk wordt ’s avonds en ’s nachts georganiseerd, zodat er minder sociale 
activiteiten op weekavonden mogelijk zijn. 
 
16.2.3 Variabele SOC23: aantal volledig vrije avonden tijdens weekdagen 
De vorige variabele heeft een sterk nadeel: een ploegwerknemer die bijvoorbeeld alle 
weekavonden een halfuur moet werken haalt bij de vorige variabele een hoge score (want hij 
heeft procentueel veel vrije tijd), maar hij heeft de facto geen enkele weekavond volledig vrij. 
Deze variabele poogt de systematische afwijking die in de vorige variabele niet aan bod komt 
te corrigeren, door het aantal volledig vrije avonden te berekenen.  
 
Het evaluatiecriterium is: het aantal volledig vrije avonden tijdens de week is zo groot 
mogelijk. Dezelfde werkwijze als in de vorige variabele wordt gevolgd behalve dat we niet het 
aantal uur vrije tijd tellen maar wel het aantal volledig vrije avonden. We leggen de 
begingrens van de avond wel iets hoger (19.00uur) om te vermijden dat de dagtaken een 
belemmering zouden worden: dit geldt trouwens ook voor werknemers in gewone 
dagstelsels. Wel sluiten we de avond opnieuw af om 23.00uur: vele sociale activiteiten 
(televisie, theater…) eindigen immers niet om 22.00uur. 
 
Tevens wordt een onderscheid gemaakt tussen een avond waarin gewerkt moet worden en 
een avond waarin er enkel een probleem met de slaapgebonden tijd142 is: wie bijvoorbeeld 
de volgende ochtend vroeg moet opstaan (vroege dienst) zal ook vroeg moeten gaan slapen 
(tijdsconflict tussen slaapgebonden tijd en sociale activiteit), maar dit tijdsconflict heeft een 
minder grote impact dan wanneer men op weekavonden moet werken. 
 

                                                 
142  Slaapgebonden en werkgebonden tijd kunnen niet op dezelfde avond voorkomen: slaapgebonden tijd in 

de onderzochte periode wordt immers enkel veroorzaakt door en vroege dienst de volgende dag, terwijl 
werkgebonden tijd veroorzaakt wordt door late en/of nachtdiensten waar geen slaaptijd bij komt kijken. 
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De werkwijze verloopt als volgt:  
• Het aantal avonden tussen 19.00 en 23.00uur met minstens een kwartier werkgebonden 

tijd worden geregistreerd, en vervolgens teruggebracht tot het gemiddeld aantal avonden 
per week. Hetzelfde gebeurt voor de weekavonden met minstens een kwartier 
slaapgebonden tijd. 

• Vervolgens worden beide getallen bij elkaar geteld, waarbij slechts de helft van de 
slaapgebonden avonden gerekend worden. 

• Dit cijfer wordt vergeleken met het maximum aantal volledig vrije avonden per week, 
namelijk 5. 

• Uit het percentage werk- en/of slaapgebonden avonden volgt het percentage volledig 
vrije avonden. Zoals hoger wordt dit cijfer direct rekenkundig in de evaluatie vertaald. 

 
minstens een kwartier werkgebonden tijd per weekavond 
tussen 19.00 en 23.00 uur  

10 avonden per cyclus 
per week   gewicht 

2,50 avonden per week 1
minstens een kwartier slaapgebonden tijd per weekavond 
tussen 19.00 en 23.00 uur  

4 avonden per cyclus 
per week   Gewicht

1,00 avond per week  0,5
herwogen aantal werk- en slaapgebonden avonden per week 

3,00 avonden per week  
maximum aantal vrije avonden per week 

  5  
herwogen aantal bezette avonden per week, in % 

60,00%    
aantal vrije avonden per week, in % 

40,00%    
 
In een vierploegenstelsel vindt men per cyclus bijvoorbeeld 10 avonden dat er minstens een 
kwartier tussen 19.00 en 23.00uur gewerkt wordt, wat neerkomt op gemiddeld 2,5 avond per 
week. Ook worden 4 avonden met minstens een kwartier slaapgebonden tijd in de 
onderzochte periode gevonden, wat gemiddeld neerkomt op 1 avond per week. In totaal 
betekent dit 2 avonden werkgebonden + (1 avond slaapgebonden / 2) = 3 avonden per week 
die niet volledig vrij zijn, wat neerkomt op 60% van de weekavonden. De overblijvende 
volledig vrije avonden bedragen 1 – 60% = 40%, zodat de variabele een waarde van 4 
bekomt. 
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gemiddeld aantal volledig vrije weekavonden per week evaluatie 

0 volledig vrije avond per week 0 
1 volledig vrije avond per week 2 

2 volledig vrije avonden per week 4 
3 volledig vrije avonden per week 6 
4 volledig vrije avonden per week 8 
5 volledig vrije avonden per week 10 

 
Het aanvangstijdstip van ploegendiensten heeft op deze variabele een belangrijke impact: in 
algemene zin mag men stellen dat hoe vroeger de diensten beginnen (bij een dienstduur van 
8 uur), hoe lager deze variabele scoort, omdat 1/ het vroege aanvangsuur van de vroege 
dienst tijdsconflicten met sociale activiteiten op de voorgaande avond met zich meebrengt, 
en 2/ de nachtdienst uiteraard ook vroeg begint (21.00 of 22.00uur ’s avonds), zodat ook op 
deze avonden de sociale activiteiten niet volledig kunnen ontplooid worden.  
 
In de regel scoren klassieke ploegenstelsels voor deze variabele lager dan voor de 
voorgaande variabelen: ploegwerknemers hebben relatief veel vrije tijd ’s avonds, maar 
eigenlijk relatief weinig volledig vrije avonden. Stelsels met een langere dienstduur (12 uur) 
scoren wel hoger: het aantal diensten dat zij verrichten ligt immers een derde lager. 
 
 
16.3 Sociaal luik 3: vrije tijd tijdens het weekend 
Het hoeft geen betoog dat weekendwerk een belangrijke impact op het sociaal leven van 
werknemers heeft: de “avond- en weekendmaatschappij” die hoger reeds ter sprake kwam 
heeft uiteraard ook haar betekenis voor het sociale leven tijdens het weekend. 
 
We onderscheiden drie variabelen: 1/ het aantal uur vrije tijd tijdens het weekend, wat zowel 
in ruime (met vrijdagavond) als beperkte zin (zonder vrijdagavond) geïnterpreteerd wordt, 2/ 
het aantal volledig vrije weekends, en 3/ de vrije tijd tijdens weekends dat toch gewerkt 
wordt.  
 

Vrije tijd tijdens weekend SOC3 gewicht 
vrije tijd tijdens weekend in ruime zin (inclusief vrijdagavond)  SOC31a 1 (25%) 

vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin (zonder vrijdagavond) SOC31b 1 (25%) 
aantal volledig vrije weekends SOC32 1 (25%)  

vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt SOC33 1 (25%) 

 
Voor de synthesevariabele vakantie (SOC3) worden drie verschillende gewichten toegekend. 
De eerste variabele SOC21 krijgt het minste gewicht (16,67% in de synthesevariabele) 
gezien de tijd overdag sociaal minder belangrijk wordt ervaren. De hoeveelheid vrije tijd 
SOC22 heeft het grootste gewicht (50%), gezien het grote sociale belang. De laatste 
variabele SOC23 neemt tenslotte een middenpositie (33,33%) in, omdat het in wezen om 
een vertaling van de vorige variabele gaat en de kwantitatieve betekenis in variabele SOC22 
beter tot uiting komt.  
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16.3.1 Variabele SOC31: aantal uur vrije tijd tijdens het weekend  
Ook voor het weekend geldt het principe: hoe meer vrije tijd, hoe beter. We delen de 
variabele op in twee identieke delen, waarbij in het eerste geval de vrijdagavond onderdeel 
uitmaakt van het weekend, en in het tweede geval niet. De vrijdagavond wint op sociaal vlak 
in de afgelopen decennia immers sterk aan sociale betekenis: tot pakweg de jaren ’70 was 
de vrijdagavond een eenvoudige weekavond, ook omdat er vaak nog op zaterdagochtend 
gewerkt werd143. De afgelopen jaren is de vrijdagavond voor vooral jongeren sociaal 
belangrijker dan de zondagavond: op de zondagavond blijft men thuis, maar men gaat uit op 
vrijdagavond en zaterdagavond. Om die reden construeren we twee variabelen: het is aan 
de lezer om een voorkeur voor één van beide varianten uit te spreken. 
 
16.3.1.1 Variabele SOC31a: vrije tijd tijdens het weekend inclusief vrijdagavond 
Het evaluatiecriterium voor de eerste variant (SOC31a) is: de vrije tijd tussen vrijdagavond 
18.00uur en maandagochtend 6.00uur is zo groot mogelijk. Uiteraard nemen we de 
slaapgebonden tijd tussen 23.00uur en 9.00uur niet mee in de analyse op, aangezien het om 
de normale slaapperiode in het weekend gaat: vele mensen slapen in het weekend langer, 
wat ook in de berekening tot uiting mag komen. We laten het weekend eindigen op 
maandagochtend 6.00uur om een overlapping met de vroege dienst op maandagochtend te 
vermijden. 
 
Dezelfde werkwijze als hoger wordt gevolgd:  
• Het aantal werkgebonden uur in de onderzochte periode wordt voor de gehele cyclus 

opgeteld, en vervolgens tot het weekgemiddelde teruggebracht. 
• De afwijkende slaapgebonden tijd (dus niet de tijd tussen 23.00uur en 9.00uur ’s 

morgens in het weekend dan wel 6.00uur ’s morgens op maandagochtend) wordt 
eveneens opgeteld en tot het weekgemiddelde teruggebracht. 

• De maximumnorm bedraagt 60 uur, aangezien het weekend bestaat uit 48 uur plus 6 uur 
telkens op vrijdagavond en maandagochtend. 

• De werkgebonden tijd en de afwijkende slaaptijd worden bij elkaar opgeteld en 
vergeleken met de maximumnorm, waarna de overblijvende tijd vertaald wordt naar de 
evaluatie. 
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143  Zie bijvoorbeeld GLORIEUX et al. (2002). 
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werkgebonden tijd slaapgebonden tijd 
weekend144   tijdens weekend van 9.00 tot 23.00uur 

54,00   14,00 
vrijdagavond vanaf 18.00uur vrijdagavond vanaf 18.00 tot 23.00uur 

7,00   3,00 
maandagochtend tot 6.00uur 

6,50    
totaal   totaal 

67,50   17,00 
gemiddeld per week gemiddeld per week 

16,88   4,25 
gemiddelde werk- en slaapgebonden tijd per weekend 

  21,13  
maximumduur weekend: vrijdagavond 6 + zaterdag 24 + zondag 24 + maandag 6 

  60,00  
totale werk- en slaapgebonden tijd per week, in % 

35,21%    
overblijvende tijd, in %  

64,79%    
 

gemiddelde vrije tijd tijdens weekends incl. vrijdagavond evaluatie 
0% (0 uur) 0 

20% (12 uur) 2 
40% (24 uur) 4 
60% (36 uur) 6 
80% (48 uur) 8 

100% (60 uur) 10 
 
In het voorbeeld vindt men in de cyclus van het vierploegenstelsel in totaal 67,50 
werkgebonden uur tussen vrijdagavond en maandagochtend, wat gemiddeld per wek 
neerkomt op 67,50 werkgebonden uur / 4 weken = 16,88 werkgebonden uur gemiddeld per 
week. Voor de slaapgebonden tijd leidt dezelfde analyse tot een gemiddelde van 4,25 uur 
per week, wat een totaal oplevert van 16,88 uur werkgebonden tijd + 4,25 uur 
slaapgebonden tijd = 21,13 uur, wat ten opzichte van de maximumnorm 21,13 uur / 60 = 
35,21% vertegenwoordigt. De overblijvende tijd bedraagt 1 –35,21% = 64,79%, zodat de 
variabele voor dit stelsel een waarde van 6,48 oplevert.  
 
16.3.1.2 Variabele SOC31b: vrije tijd tijdens het weekend exclusief vrijdagavond 
Voor de tweede variant (SOC31b) wordt exact dezelfde werkwijze toegepast, maar vangt de 
analyse pas op zaterdagochtend 9.00uur aan. Men zou deze periode als het kernweekend 
kunnen omschrijven aangezien deze tijdsperiode voor eenieder tot het weekend behoort, 
maar we reserveren dit begrip voor een toepassing in de volgende variabele:  
• Het aantal werkgebonden uur in de onderzochte periode wordt voor de gehele cyclus 

opgeteld, en vervolgens tot het weekgemiddelde teruggebracht. 

                                                 
144  Het feit dat de werkgebonden tijd in het weekend 27 uur per dag bedraagt volgt uit de definitie van 

werkgebonden tijd: de drie diensten (want het gaat om een vierploegenstelsel met een dienstduur van 8 
uur) hebben telkens voor en na de dienst een half uur tijd voor het woon-werkverkeer dat eveneens tot 
de werkgebonden tijd gerekend wordt. Hetzelfde geldt voor de 7 uur op vrijdagavond: het wisselen van 
de ploegen impliceert dat aan de arbeidstijd na een late dienst en voor een nachtdienst tweemaal een 
half uur dient toegevoegd. Op maandagochtend vindt men slechts 6,5 uur werkgebonden tijd, wat 
impliceert dat de vroege dienst om 6.00uur begint, anders had men eveneens 7 uur werkgebonden tijd 
gevonden. 
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• De afwijkende slaapgebonden tijd (dus niet de tijd tussen 23.00uur en 9.00uur op de 
zondagochtend dan wel 6.00uur op maandagochtend) wordt eveneens opgeteld en tot 
het weekgemiddelde teruggebracht. 

• De maximumnorm bedraagt 45 uur, aangezien de zaterdag bestaat uit 24 – 9 = 15 uur, 
de zondag uit 24 uur, en de maandagochtend uit 6 uur. 

• De werkgebonden tijd en de afwijkende slaaptijd worden bij elkaar opgeteld en 
vergeleken met de maximumnorm, waarna de overblijvende tijd vertaald wordt naar de 
evaluatie. 
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werkgebonden tijd slaapgebonden tijd 
zaterdag vanaf 9.00uur zaterdag van 9.00 tot 23.00uur 

17,00   7,00 
zondag   zondag van 9.00 tot 23.00uur 

27,00   7,00 
maandagochtend tot 6.00uur  

6,00    
totaal   totaal 

50,00   14,00 
gemiddeld per week gemiddeld per week 

12,50   3,50 
gemiddelde werk- en slaapgebonden tijd per weekend 

  16,00  
maximumduur weekend: zaterdag 15 + zondag 24 + maandag 6 

  45,00  
totale werk- en slaapgebonden tijd per week, in % 

35,56%    
overblijvende tijd, in %  

64,44%    
 
De vertaling naar het evaluatiecijfer verloopt voor beide deelvariabelen op exact dezelfde 
wijze als hoger. Ook het resultaat lijkt sterk op de voorgaande variabele: de kleine afwijking 
wordt veroorzaakt door het woon-werkverkeer dat de werkgebonden tijd beïnvloedt. 
 

vrije tijd tijdens weekends zonder vrijdagavond evaluatie 
0% (0 uur) 0 

20% (9 uur) 2 
40% (18 uur) 4 
60% (27 uur) 6 
80% (36 uur) 8 

100% (45 uur) 10 
 
16.3.1.3 Is een synthese noodzakelijk? 
We verkiezen geen synthese van beide variabelen te maken, aangezien het weinig zin heeft 
om het gemiddelde van de twee visies op het weekend te berekenen. Het is aan de lezer om 
te kiezen tussen één van beide varianten. 
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In de praktijk scoren klassieke ploegenstelsels ongeveer dezelfde waarden op beide 
deelvariabelen, aangezien de arbeidstijd gelijkmatig over het weekend en vrijdagavond 
verdeeld is. Enkel in stelsels waar dit niet het geval is wordt een belangrijke afwijking tussen 
beide variabelen geconstateerd. 
 
16.3.2 Variabele SOC32: aantal volledig vrije weekends 
De vorige variabele heeft een nadeel dat we net als in het vorige luik (vrije tijd tijdens de 
week) pogen te nuanceren: procentueel weinig werken tijdens het weekend wil helemaal niet 
zeggen dat er ook veel volledig vrije weekends mogelijk zijn. Deze variabele poogt deze 
tekortkoming te compenseren door het aantal volledig vrije weekends te berekenen: 
variabele SOC32 verhoudt zich dus tot variabele SOC31 op dezelfde wijze als variabele 
SOC23 tot SOC22.  
 
Het evaluatiecriterium is: het aantal volledig vrije weekends is zo groot mogelijk. De 
werkwijze verschilt van de voorgaande variabelen omdat we aan de gewerkte diensten een 
betekenis toekennen die na synthese verduidelijkt in welke mate het weekend vrij is. Er kan 
immers niet zomaar gesteld worden dat 1/ niet werken op zaterdag en zondag maar wel op 
zondagnacht impliceert dat men een volledig vrij weekend heeft, dan wel het omgekeerde 
waarbij 2/ de zondagnacht wel tot het weekend gerekend wordt145.  
 
Om de maatschappelijk verschillende interpretaties over een vrij weekend open te laten 
opteren we opnieuw voor een dubbele benadering, en laten de appreciatie aan de lezer over:  
• Als “kernweekend”  - dat voor eenieder tot het weekend behoort - definiëren we de 

tijdsperiode vanaf de vroege dienst op zaterdag (onafhankelijk van het aanvangsuur) tot 
en met de late dienst op zondag. 

• De voorgaande dienst op vrijdagnacht en de volgende dienst op zondagnacht worden 
afzonderlijk ingeschat.  

 
De werkwijze verschilt van de voorgaande variabelen: voor elk weekend wordt nagegaan 
hoeveel diensten (met hun dienstduur) gewerkt worden. De evaluatie vertrekt van een 
maximumwaarde 10 en voor elke gewerkte dienst wordt een bepaalde waarde afgetrokken, 
zoals onderstaande tabel verduidelijkt. Een dienst gewerkt tijdens het kernweekend wordt 
een groter gewicht gegeven dan de twee uiterste diensten op vrijdag- en zondagnacht. De 
waarden voor diensten van 12 uur liggen uiteraard iets lager om het belang van de langere 
dienstduur tot uiting te laten komen146. 

                                                 
145  Sinds een aantal jaar worden in een aantal ondernemingen cycli van vijf opeenvolgende nachtdiensten 

begonnen op zondagnacht (vroeger op maandagnacht), zodat men op vrijdagavond vrij heeft: het belang 
van vrijdagavond en –nacht wordt in deze ondernemingen dus hoger ingeschat dan dat van 
zondagavond en – nacht.  

146  Er wordt geen groter gewicht toegekend aan nachtdiensten omdat de variabele een sociale (en geen 
medische) materie betreft. 
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Dienstduur Vrijdagnacht Kernweekend: van zaterdag vroege tot en met zondag late Zondagnacht 

Tot 9 uur -2 -3 -2 
Langer dan 9 uur -2,5 -4 -2,5 

 
Per weekend wordt een synthese gemaakt die als volgt dient geïnterpreteerd: 
• Een waarde van 10 impliceert dat in het kernweekend en de voor- dan wel nakomende 

nachtdienst niet gewerkt wordt. Iedereen beschouwt dit weekend als een volledig vrij 
weekend. 

• Een waarde van 8 of 7,5 impliceert dat op vrijdagnacht of zondagnacht gewerkt wordt; de 
lezer bepaalt welke waarde hij aan deze nachtdienst hecht. We negeren deze elementen 
in variabele SOC32: de volgende variabele SOC33 poogt de beide randdiensten tot hun 
werkelijke waarde terug te brengen. 

• Een waarde van 6 of 7 impliceert dat er tijdens het kernweekend één dienst gewerkt 
wordt, zodat niet meer van een vrij weekend kan gesproken worden.  

• Een waarde onder 6 impliceert dat minstens tijdens twee diensten in het kernweekend 
gewerkt wordt. 

 
Weekend Vrijdag 

nacht 
Zaterdag 

vroege / late 
Zaterdag 

nacht 
Zondag 

vroege / late
Zondag 
nacht 

ZA V - ZO L VR N ZO N Totaal 

1 8 0 8 0 8 7 -2 -2 3,00 
2 0 8 0 8 0 4 0 0 4,00 
3 0 8 0 8 0 4 0 0 4,00 
4 0 0 0 0 0 10 0 0 10,00 

 
Bovenstaande tabel geeft een voorbeeld: 
• In het eerste kernweekend wordt slechts één dienst gewerkt zodat het een evaluatie van 

10 – 3 = 7 krijgt; na toevoeging van de twee randdiensten – die eveneens gewerkt 
worden – daalt de evaluatie tot 7 – 2 – 2 = 3. 

• In de twee volgende weekends worden telkens twee diensten tijdens het kernweekend 
gewerkt zodat beide weekends een evaluatie van 10 -3 - 3 = 4 bekomen. 

• Het laatste weekend is tenslotte volledig vrij. 
 
De constructie van variabele SOC32 baseert zich enkel op gegevens van het kernweekend, 
terwijl de volgende variabele SOC33 poogt de informatie van de randdiensten in een 
aanvullend cijfer te gieten. Wordt er op vrijdag- en/of zondagnacht toch gewerkt, dan heeft dit 
geen impact op deze variabele. In het bovenstaande voorbeeld voldoet slechts één weekend 
aan dit criterium, namelijk het laatste. 
 
De evaluatie van de variabele wordt geconstrueerd door het aantal volledig vrije 
kernweekends te delen door het totaal aantal weken van de cyclus: in het voorbeeld wordt 
dat 1 volledig vrij kernweekend / 4 weken cyclusduur = 25%, wat direct vertaald wordt in een 
evaluatie van 2,5. 
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In de regel scoren vele ploegenstelsels eerder laag voor deze variabele, aangezien 
weekendwerk in ploegenstelsels niet te vermijden is en er dus weinig volledig vrije weekends 
overblijven. Toch wordt ook voor deze variabele een verschil tussen stelsels met een 
dienstduur van 8 dan wel 12 uur geconstateerd. 
 
16.3.3 Variabele SOC33: vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt 
Een laatste variabele poogt de vorige variabele te nuanceren door ook vrijdagnacht en 
zondagnacht mee in de berekening op te nemen. Men kan stellen dat variabele SOC32 over 
het kernweekend oordeelt en variabele SOC33 over het uitgebreide weekend. De titel 
behoeft enige toelichting: ook in weekends dat gewerkt wordt heeft een werknemer een 
bepaalde hoeveelheid vrije tijd die –ondanks de gepresteerde arbeid – sociaal niet 
waardeloos is. Immers, wie enkel op zaterdag werkt kan op zondag nog steeds aan heel wat 
sociale activiteiten deelnemen. Op gelijkaardige wijze wordt het al dan niet werken op 
vrijdag- en zondagnacht aan het weekend gekoppeld. 
 
Het evaluatiecriterium is: de vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt is zo groot 
mogelijk. De variabele baseert zich op de gegevens die bij de vorige variabele zijn 
opgebouwd, waarbij aan elk type weekend een evaluatie meegegeven is afhankelijk van het 
aantal diensten dat in het (uitgebreide) weekend gewerkt is. Deze evaluaties per weekend 
worden samengeteld en vergeleken met het maximum (score behaald indien alle weekends 
volledig vrij zijn). 
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In het voorbeeld – dat teruggaat op de vorige variabele SOC32 – worden in totaal 21 punten 
voor de 4 weekends gescoord, wat in vergelijking met het maximum van 40 punten neerkomt 
op 21 / 40 = 52,5%. Dit cijfer wordt in een evaluatie van 5,25 vertaald. 
 

weekend evaluatie 
1 3,00 
2 4,00 
3 4,00 
4 10,00 

totaal 21,00 
maximum 40,00 

% 52,50% 
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Op deze variabele scoren ploegenstelsels bijna per definitie hoger dan bij de voorgaande 
variabele, omdat de vrije tijd tijdens weekends dat gewerkt wordt ook aan bod komt. De 
beide variabelen samen geven dus een beter beeld van de betekenis van vrije tijd tijdens het 
weekend.  
 
 
16.4 Het sociale eindcijfer 
De besproken variabelen (SOC11, SOC12…) zijn in de voorgaande hoofdstukken tot 
synthesevariabelen per sociaal luik (SOC1, SOC2…) teruggebracht. Er rest ons slechts een 
sociaal eindcijfer (SOC) te construeren. In hoofdstuk 15.5 vanaf pagina 244 is de werkwijze 
gehanteerd bij de medische evaluatie verduidelijkt: we volgen voor het sociale luik volledig 
dezelfde werkwijze, zodat we voor een meer gedetailleerde toelichting van de methodologie 
naar de geciteerde paragrafen verwijzen: onderstaand verduidelijken we enkel de specifieke 
elementen voor het sociale domein. 
 
16.4.1 Constructie van het sociale eindcijfer 
Een vrij weekend (SOC3) wordt in de praktijk meestal ervaren als van een groter belang dan 
vrije weekavonden (SOC2) of niet-werkdagen (SOC1), zodat we in de constructie van het 
eindcijfer meer rekening houden met het weekend. Voorgesteld wordt dat het derde luik 
dubbel zo zwaar weegt in het eindcijfer als de beide andere luiken.  
 

 gewicht gewicht % 
sociale eindcijfer SOC (4) 100% 
niet-werkdagen SOC1 1 25% (1/4) 

week SOC2 1 25% (1/4) 
weekend SOC3 2 50% (1/2) 

 
16.4.2 Overzicht van het sociale domein 
Basisidee bij de evaluatie van elke onderzochte variabele in dit rapport is een 
puntensysteem van 0 tot 10. Voor de synthesetabel hanteren we evenwel geen cijfers maar 
enkel een kleur, omdat kleuren in één oogopslag een beter overzicht mogelijk maken. We 
hanteren dezelfde kleuren en puntensystemen zoals in het medische domein verduidelijkt. 
 

 A WE N D   
SOCIAAL 6 7 7 6 SOC 100% 

Vakantie en niet-werkdagen 7 7 7 7 SOC1 25% 
Vrije tijd tijdens de week 6 6 6 6 SOC2 25% 
Vrije tijd in het weekend 5 8 7 5 SOC3 50% 

 
Bovenstaande tabel geeft een voorbeeld: de onderste rijen geven de synthesecijfers per luik 
(SOC1 tot SOC3) weer, met bovenaan het sociale eindcijfer (SOC).  
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Vakantie en niet-werkdagen A WE N D  

niet-werkdagen per jaar     SOC11 18,75%
effectief vrij op te nemen niet-werkdagen     SOC12 6,25%

synthesecijfer 7 7 7 7 SOC1 25,00%
Vrije tijd tijdens de week A WE N D  

vrije tijd tijdens week in de loop van de dag     SOC21 4,17%
vrije tijd tijdens weekavonden   + + SOC22 12,50%

aantal volledig vrije avonden tijdens week   +  SOC23 8,33%
synthesecijfer 6 6 6 6 SOC2 25,00%

Vrije tijd in het weekend A WE N D  
vrije tijd tijdens weekend in ruime zin  + +  SOC31a 12,50%

vrije tijd tijdens weekend in minder ruime zin  + +  SOC31b 12,50%
aantal vrije kernweekends  ++ +  SOC32 12,50%

vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt  + +  SOC33 12,50%
synthesecijfer 5 8 7 5 SOC3 50,00%

 
Onderstaande tabel geeft de gedetailleerde resultaten per variabele (SOC11, SOC12…). Uit 
deze tabel blijkt dat de basisversie van het onderzochte rooster twee zwakke punten kent, 
namelijk de vrije tijd tijdens zowel de week als het weekend. Deze verdwijnen in hoge mate 
door alle ADV de nacht (N) op te nemen, wat uiteraard enkel mogelijk is voor een beperkte 
groep werknemers. Worden alle ADV-diensten in één reeks (versie D) dan wel in het 
weekend (WE) opgenomen, dan ontstaat een sociaal minder overtuigend rooster. De minst 
sterke variabelen zijn het aantal volledig vrije avonden tijdens de week en het aantal volledig 
vrije kernweekends. 
 
In de drie meest rechtse gekleurde kolommen (WE, N, D) staan op een aantal regels één of 
meerdere plustekens. Deze duiden op het onderlinge verschil tussen de onderzochte 
versies: de eerste versie (A) wordt uitgesloten aangezien steeds de theoretische en niet de 
feitelijke arbeidsduur per week gewerkt wordt (door toepassing van ADV en dergelijke), 
zodat per definitie lagere waarden bekomen worden. Deze plustekens hebben tot doel de 
verschillen tussen de drie onderzochte varianten tot uiting te laten komen. 
 

WE N D  
0 0 0 +++ 
1 0 0 ++ 
3 6 1 + 
   +++ 

12,50%   ++ 
37,50% 70,83% 12,50% + 

 
Uit het voorbeeld blijkt dat de D-versie significant lager scoort dan de beide andere 
varianten: de D-versie wijkt trouwens weinig af van de basisversie A. De andere varianten 
zijn meer aan elkaar gewaagd maar een voorkeur voor het minimaliseren van nachtwerk (N) 
is toch gerechtvaardigd.  



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

272. 

 
16.4.3 Sterke en zwakke punten van een rooster 
Tenslotte kan de sociale evaluatie ook per rooster in zwakke en sterke punten weergegeven 
worden: met zwakke punten worden de resultaten onder zes bedoeld van minstens één van 
de onderzochte varianten (dus zwart, rood en lichtrood), met sterke punten de resultaten 
vanaf acht (donkergroen). Als toelichting geven de zwakke punten van het basisversie van 
het hoger besproken rooster weer. 
 
basisversie zonder ADV en dergelijke (42 uur/week), van toepassing op alle werknemers 

A: zwakke punten 45,83% 4   
aantal volledig vrije kernweekends 12,50%  SOC32 WE 

aantal volledig vrije avonden tijdens week 8,33%  SOC23 WEEK 
vrije tijd in weekends dat gewerkt wordt 12,50%  SOC33 WE 

vrije tijd tijdens weekavonden 12,50%  SOC22 WEEK 
 
De zwakke variabelen worden van het laagste tot hoogste cijfer (kleiner dan 6) geordend, 
met het laagste cijfer bovenaan:  
• Het aantal volledig vrije kernweekends (SOC32) scoort het laagst en blijft tussen 2 en 4 

aangezien de variabele rood gekleurd is. De meest rechtse kolom geeft het luik weer 
waartoe de variabele hoort. Dit resultaat is niet uitzonderlijk, in heel wat stelsels heeft 
deze variabele een eerder lage waarde. 

• Ook het aantal volledig vrij weekavonden scoort ongeveer dezelfde waarde (SOC23). 
• Twee variabelen scoren tussen 4 en 6, namelijk de overblijvende tijd in weekends dat 

gewerkt wordt (SOC33) en de vrije tijd tijdens weekavonden (SOC22). 
• De bovenste rij geeft het gemiddelde cijfer van de zwakke variabelen weer: de vier 

zwakke variabelen vertegenwoordigen bijna 46% van het totale spectrum van sociale 
variabelen.  
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17. BIJLAGE 4: ANALYSE VAN DE BALANS TUSSEN ARBEID EN GEZIN 
 
In de wetenschappelijke literatuur heeft men slechts sinds kort aandacht voor de tijdsbalans 
tussen werk en familie, dus aan de tijd die een werknemer besteedt aan respectievelijk het 
werk (met impliciet de vereiste slaaptijd) en de voor hem belangrijke familiale en sociale 
activiteiten.  
 
Vooreerst verduidelijken we een aantal begrippen en afspraken noodzakelijk voor analyse 
van deze elementen. Vervolgens gaan we in op de tijdsscenario’s die de tijdsorganisatie 
naast het werk in kaart brengen. 
 
 
17.1 Tijdsorganisatie van het leven op en naast het werk: een aantal definities 
Van belang zijn vooral de overgangsperiodes tussen activiteiten voor het werk en andere 
activiteiten: 1/ van en naar het werk gaan (woonwerktijd) vraagt immers een bepaalde tijd, 
wat 2/ eveneens het geval is voor de overgang naar vrije tijd en verwante activiteiten zoals 
het ophalen van een kind aan de schoolpoort. 
 
17.1.1 Overgangsperiodes tussen werk en andere activiteiten 
Standaard wordt in deze studie de duur van het woon-werkverkeer, dus de tijd voor en na 
een werkperiode om van en naar het werk te gaan, geschat op 30 minuten. De arbeidstijd 
gecombineerd met de tijd voor woon-werkverkeer duiden we aan als de werkgebonden tijd: 
het gaat immers om de totale tijdsinspanning van de werknemer om te komen werken. Een 
dienst van acht uur vereist dus een werkgebonden tijd van negen uur: 8 arbeidsuur + 0,5 
uur147 woon-werkverkeer voor aanvang van de dienst + 0,5 uur woon-werkverkeer na de 
dienst = 9 uur werkgebonden tijd. 
 
Ook andere tijdsbestedingen vragen in de regel dat er buitenhuis activiteiten uitgevoerd 
worden (bijvoorbeeld aan de schoolpoort zijn voor het ophalen van een kind), zodat ook hier 
een overgangsperiode noodzakelijk is. De overgangstijd tussen een tijdsscenario en een 
andere activiteit (met uitzondering van werken omdat die overgang reeds hoger bepaald is) 
wordt vastgelegd op 15 minuten: in de regel gaat het om activiteiten die zich dichter bij huis 
situeren.  
 
Onderstaande tabel geeft het resultaat weer. Deze tabel laat zich als volgt lezen: de meest 
linkse kolom geeft de voorafgaande activiteit weer, terwijl de andere kolommen de erop 
volgende activiteit aanduiden. In de cellen vindt men de overgangstijd.  

                                                 
147  We drukken de tijdsduur steeds in uur uit, zodat cijfers na de komma geen minuten voorstellen maar wel 

een gedeelte van een uur: 0,5 uur is dus 30 minuten, en 1,2 uur is 1 uur plus 1/5de van een uur, dus 60 + 
12 = 72 minuten.  
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Een voorbeeld: uit de tweede rij volgt dat na een arbeidsactiviteit (“van werken naar…”) men 
telkens een overgangstijd van 30 minuten heeft, ongeacht welke activiteit (slapen, scenario, 
vrije tijd) men vervolgens uitvoert. Er wordt geen overgang voorzien tussen vrije tijd en 
slaaptijd aangezien dit onzinnig is. 
 

… werken … slapen … scenariotijd … vrije tijd 
Van werken naar … Niet van toepassing 30 minuten 30 minuten 30 minuten 
Van slapen naar … 30 minuten Niet van toepassing 15 minuten 0 minuten 

Van scenariotijd naar … 30 minuten 15 minuten Niet van toepassing 15 minuten 
Van vrije tijd naar … 30 minuten 0 minuten 15 minuten Niet van toepassing 

 
17.1.2 Indeling van vrije tijd in prioritaire en andere vrije tijd 
De indeling van vrije tijd in prioritaire en andere vrije tijd heeft tot doel een kwalitatief 
onderscheid te maken: wie bijvoorbeeld vijf uur vrije tijd heeft zal die anders invullen als het 
om avonduren dan wel om tijd in de loop van de dag gaat. Met prioritaire vrije tijd wordt de 
meest “waardevolle” vrije tijd bedoeld zoals vandaag maatschappelijk aanvaard, om sociale 
of andere redenen. Dus de tijd om uit te gaan, te winkelen, met kinderen bezig te zijn, en 
dergelijke meer. Andere vrije tijd is alle vrije tijd die niet in bovenstaande periodes valt. 
 

 Van 0:00 tot 7:00uur Van 7:00 tot 
9:00uur 

Van 9:00 tot 
17:00uur 

Van 17:00 tot 
23:00uur 

Van 23:00 tot 24:00uur 

Week Geen vrije tijd mogelijk; 
standaard slaaptijd 

Indien vrije tijd: 
gewone vrije tijd 

Indien vrije tijd: 
gewone vrije tijd 

Indien vrije tijd: 
prioritaire vrije tijd 

Geen vrije tijd mogelijk; 
standaard slaaptijd 

Weekend Geen vrije tijd mogelijk; 
standaard slaaptijd 

Indien vrije tijd: 
gewone vrije tijd 

Indien vrije tijd: 
prioritaire vrije tijd 

Indien vrije tijd: 
prioritaire vrije tijd 

Geen vrije tijd mogelijk; 
standaard slaaptijd 

 
Bovenstaande tabel geeft de indeling van prioritaire en “gewone” vrije tijd weer zoals in deze 
studie gehanteerd: tijdens de week wordt de vrije tijd tussen 17.00 en 23.00uur als prioritair 
beschouwd, terwijl in het weekend ook de gehele dag vanaf 9.00uur als prioritair beschouwd 
wordt.  
 
Tijdens de week komt dit neer op een totaal van 30 uur prioritaire vrije tijd, aangezien 5 
avonden * 6 uur per avond (van 17.00 tot 23.00uur) = 30 uur per week. Tijdens het weekend 
wordt 2 * 14 uur (van 9.00 tot 23.00uur) = 28 uur per weekend als prioritair beschouwd. 
 
 
17.2 Scenario, scenariotijd en tijdsconflicten: een omschrijving 
Onderstaand worden twee vormen van tijdsscenario’s (dus activiteiten naast het werk) 
vergeleken met de vereiste arbeidstijd en slaaptijd, waarbij vooral wordt nagegaan in welke 
mate ze elkaar in de weg staan (elkaar in de tijd overlappen): 
 
• Een eerste scenario gaat uit van de opvoeding van jonge kinderen, en vergelijkt de 

prioritaire momenten (opstaan, afhalen aan schoolpoort, woensdagnamiddag…) met de 
arbeidstijd in een volcontinu rooster. 
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• Een tweede scenario vergelijkt de werktijd met de sociaal belangrijkste momenten voor 
een groot aantal personen in deze maatschappij: woensdagavond, vrijdagavond, en 
zaterdag en zondag, zowel tijdens de dag als ‘s avonds. 

 
17.2.1 Definitie van tijdsscenario’s 
Het begrip tijdscenario is in dit rapport een verzamelnaam voor terugkerende activiteiten 
buiten het werk. In de regel gaat het om tijdsvereisten voor een familiale of sociale activiteit: 
de opvoeding van een kind bijvoorbeeld vereist dat de ouders opvoedkundige en 
organisatorische taken op zich nemen, die uiteraard de nodige tijd vragen. Verschillende 
scenario’s met elk een eigen scenariotijd zijn mogelijk: onderstaand omschrijven we twee 
voorbeelden.  
 
Belangrijk is het onderscheid tussen scenariotijd en vrije tijd: vrije tijd wordt door velen 
beschouwd als de tijd dat men niet moet werken (of slapen), maar de hier gehanteerde 
definitie is minder ruim. Scenariotijd is in de gehanteerde definitie geen vrije tijd, aangezien 
vrije tijd beschouwd wordt als de tijd die overblijft nadat de werktijd, slaaptijd en scenariotijd 
van de totale tijd afgetrokken zijn. Vier types van tijdsbesteding worden dus gehanteerd, 
namelijk: 1/ tijd om te werken, 2/ tijd om te slapen, 3/ tijd te besteden aan één of meerdere 
tijdscenario’s, en tenslotte 4/ de overblijvende of vrije tijd. 
 
Bij een vergelijking van deze tijdsbestedingen stellen zich twee voorafgaande vragen: 
• Welke activiteiten hebben de voorkeur op andere activiteiten?  
• Waar en wanneer doen zich conflicten tussen deze tijdsbestedingen voor?  
 
Met een tijdsconflict wordt bedoeld dat een werknemer een andere activiteit uitvoert 
(bijvoorbeeld: werkt) terwijl het scenario vraagt dat een andere activiteit uitgevoerd wordt 
(bijvoorbeeld: aan de schoolpoort staan om het kind op te halen). Een tijdsconflict impliceert 
dat 1/ een keuze gemaakt wordt (bijvoorbeeld: ik ga werken en zal dus niet aan de 
schoolpoort staan) en 2/ een oplossing gezocht wordt voor de gevolgen van de gemaakte 
keuze (iemand anders gaat aan de schoolpoort staan want ikzelf kan niet).  
 
17.2.2 Tijdsconflicten tussen arbeidstijd en scenariotijd 
Of een tijdsconflict mogelijk is volgt uit de respectievelijke hiërarchische positie van de 
activiteiten. Immers: een tijdsconflict tussen bijvoorbeeld werktijd en slaaptijd heeft geen zin, 
aangezien de slaaptijd per definitie buiten de werktijd valt. De hiërarchie in activiteiten (met 1 
als hoogste) bepaalt de mogelijke conflicten, zoals onderstaande tabel weergeeft. 
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1 Werktijd (dan wel onderweg voor werk) 
2 Slaapgebonden tijd 
3 Scenariotijd 
4 Vrije tijd 

 
Een tijdsconflict is in deze optiek enkel mogelijk tussen scenariotijd en de activiteiten werken 
en slapen. Dat is niet voor alle werknemers helemaal realistisch: soms treden 
slaapactiviteiten (in het bijzonder na nachtdiensten) in conflict met de scenariotijd, 
bijvoorbeeld de werknemer slaapt maar zou aan de schoolpoort moeten staan. 
In heel wat gevallen zal de werknemer immers wel aan de schoolpoort staan (en dus niet 
slapen): we houden geen rekening met deze mogelijkheid om analytisch het onderscheid te 
behouden tussen effectieve scenariotijd en de van de slaaptijd gerecupereerde 
scenariotijd148.  
 

 Werktijd Slaaptijd Scenariotijd 
Slaaptijd Geen conflict mogelijk omdat 

werktijd steeds voorgaat 
  

Scenariotijd Mogelijk conflict Mogelijk conflict  
Vrije tijd Geen conflict mogelijk omdat 

werktijd steeds voorgaat 
Geen conflict mogelijk omdat 

slaaptijd steeds voorgaat 
Geen conflict mogelijk omdat 
scenariotijd steeds voorgaat 

 
Onderstaande tabel verduidelijkt de mogelijke conflicten. We hanteren de omschrijving “is 
actief voor het scenario” als bedoeld wordt dat de tijdspatroon van het scenario vraagt dat 
een dergelijke activiteit dient uitgevoerd: een kind dient bijvoorbeeld om 16.00uur aan de 
schoolpoort opgehaald, zodat huiswerk, etenstijd en dergelijke impliceren dat men tot 
20.00uur actief is. Dus: men is van 16.00 tot 20.00uur actief voor dit scenario. Met de 
omschrijving “is niet actief voor het scenario” wordt uiteraard het tegenovergestelde bedoeld: 
het scenario vraagt niet dat men activiteiten uitgevoerd worden. Tenslotte wordt in een korte 
overgangstijd zoals hoger verduidelijkt voorzien: wie bijvoorbeeld tot 16.00uur werkt kan 
onmogelijk om 16.00uur aan de schoolpoort staan, zodat een buffertijd of overgangstijd 
tussen verschillende activiteiten dient bepaald149.  
 
 SCENARIO VRAAGT … 

WERKNEMER DOET … is niet actief voor scenario is actief voor scenario overgang naar scenario 
werkt in PLOEGENSTELSEL 1 3 5 

is onderweg voor PLOEGENSTELSEL 2 4 6 
heeft SLAAPGEBONDEN TIJD 10 17 18 

heeft prioritaire VRIJE TIJD tijdens WEEK 20 27 28 
heeft prioritaire VRIJE TIJD tijdens WEEKEND 30 37 38 

heeft andere VRIJE TIJD 40 47 48 

 

                                                 
148  Deze argumentatie volgt uit de gekozen hiërarchie van tijdsactiviteiten: de slaaptijd neemt in dit model 

een hogere positie in en gaat dus voor op de activiteiten voor het scenario. In de praktijk zullen vele 
personen het slapen evenwel een minder grote prioriteit toekennen.  

149  Zie paragraaf 17.1.1 vanaf pagina 273 voor een verduidelijking. 



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

277. 

 
Onderstaande tabel somt de mogelijke combinaties van activiteiten op en verduidelijkt de 
mogelijke conflicten. 
 
Code Toelichting Aard van het conflict Kleur 

1 Werkt + niet actief voor scenario  Donkergroen 
2 Onderweg voor werk + niet actief voor scenario  Lichtgroen 
3 Werkt + actief voor scenario Belangrijk conflict Donkerrood 
4 Is onderweg voor werk + actief voor scenario Overgangsconflict Lichtrood 
5 Werkt + tijdsovergang naar scenario Overgangsconflict Lichtrood 
6 Is onderweg voor werk + tijdsovergang naar scenario  Lichtgroen 

10 Heeft slaapgebonden tijd + niet actief voor scenario  Oranje 
17 Heeft slaapgebonden tijd + actief voor scenario Belangrijk conflict Paars 
18 Heeft slaapgebonden tijd + tijdsovergang naar scenario Overgangsconflict Oranje 
20 Heeft prioritaire vrije tijd tijdens week + niet actief voor scenario  Helgeel 
27 Heeft prioritaire vrije tijd tijdens week + actief voor scenario  Helderblauw 
28 Heeft prioritaire vrije tijd tijdens week + tijdsovergang naar scenario  Helgeel 
30 Heeft prioritaire vrije tijd tijdens weekend + niet actief voor scenario  Helgeel 
37 Heeft prioritaire vrije tijd tijdens weekend + actief voor scenario  Helderblauw 
38 Heeft prioritaire vrije tijd tijdens weekend + tijdsovergang naar scenario  Helgeel 
40 Heeft slaapgebonden tijd + niet actief voor scenario  Lichtgeel 
47 Heeft slaapgebonden tijd + actief voor scenario  Helderblauw 
48 Heeft slaapgebonden tijd + tijdsovergang naar scenario  Lichtgeel 

 
In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen een “belangrijk conflict” en een 
“overgangsconflict”: met “belangrijk” wordt bedoeld dat twee activiteiten tegelijkertijd zouden 
moeten uitgevoerd worden, wat dus niet kan. Een werknemer moet bijvoorbeeld werken en 
tegelijkertijd aan de schoolpoort staan. Een “overgangsconflict” is een conflict tussen 
enerzijds een activiteit en anderzijds de overgangstijd van en naar een activiteit: men moet 
bijvoorbeeld tegelijkertijd werken en op weg zijn naar de schoolpoort.  
 
Een voorbeeld ter verduidelijking: 
• De werknemer werkt van 14 tot 22 uur; hij zou echter van 16 tot 20 uur met de opvoeding 

van zijn kind moeten bezig zijn. 
• Dit impliceert dat om 15.45uur een overgangsconflict start, aangezien de overgangstijd 

van een kwartier naar het scenario (opvoeding kind) aanvangt. 
• Van 16.00 tot 20.00uur wordt het tijdsconflict omschreven als “belangrijk” aangezien het 

gaat om twee elkaar uitsluitende activiteiten. 
• Opnieuw is er een overgangsconflict van 20.00 tot 20.15uur.  
• In totaal constateert men voor deze dienst een belangrijk tijdsconflict van 4 uur en een 

overgangsconflict van 0,5 uur (tweemaal een kwartier). Slechts 3,5 van de 8 arbeidsuren 
heeft de werknemer tijdens deze dienst geen tijdsconflict met andere activiteiten. 
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17.3 Overzicht van de bestudeerde scenario’s 
Uiteraard is het niet mogelijk om elke mogelijke activiteit naast het werk in kaart te brengen: 
we onderscheiden in deze studie slechts twee tijdsscenario’s, namelijk 1/ de tijdsbesteding 
voor de opvoeding van (vooral) jonge kinderen, en 2/ sociale activiteiten op woensdagavond, 
vrijdagavond, en tijdens de gehele dag in het weekend.  
 
17.3.1 Scenario 1: een kind op de kleuter- of lagere school 
Uitgangspunt in dit scenario is dat de werknemer een partner heeft waarmee het kind 
opgevoed wordt, en die uiteraard een aantal taken op zich neemt. Toch is het zinvol om de 
overlapping tussen een rooster en de opvoedkundige taken na te gaan. 
 
We gaan ervan uit dat de opvoeding van een kind impliceert dat men op weekdagen van 
7.00 tot 8.30uur bezit is met deze activiteit . Ook tijdens weekdagen is men van 16.00 tot 
20.00uur bezig met de opvoeding van een kind, wat op woensdag uitgebreid wordt tot 
12.00uur ’s middags. Tijdens het weekend voorziet het scenario telkens een periode van 
9.00 tot 13.00uur in de ochtend en een periode van 16.00 tot 20.00uur ’s avonds. In totaal 
wordt op weekbasis in deze definitie idealiter 47,5 uur aan de opvoeding van een kind 
besteed.  
 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag totaal 
 uur min uur min uur min uur min uur min Uur min uur min 47,50

van 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 9 0 9 0   
tot 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 13 0 13 0   

duur 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 4 0 4 0  
van 16 0 16 0 12 0 16 0 16 0 16 0 16 0   
tot 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0   

duur 4 0 4 0 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0  

 
Uiteraard zijn de gemaakte keuzes tot op zekere hoogte arbitrair, en zullen zij slechts bij 
benadering de tijdsbesteding van families met jonge kinderen weergeven. Maar ondanks 
deze verschillen mag gesteld worden dat een groot aantal families in Vlaanderen vandaag 
wel ongeveer dit patroon volgt150. Dit tijdspatroon dient dan ook als een gemiddelde 
beschouwd, en niet als een patroon dat door alle families met kinderen gevolgd wordt.  
 
Dit scenario wordt besproken bij de onderzochte ploegenstelsels, wat niet het geval is voor 
het tweede scenario. 

                                                 
150  De belangrijkste recente studie over het tijdsgebruik van de Vlamingen is GLORIEUX et al. (2002): deze 

studie concentreert zich op het tijdsgebruik van alle Vlamingen, zodat geen rekening gehouden wordt 
met de specifieke omstandigheden van ploegenarbeid. 
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17.3.2 Scenario 2: sociale activiteiten op woensdag- en vrijdagavond en tijdens het 

weekend 
Uitgangspunt in het tweede scenario is dat op woensdag- en vrijdagavond tussen 18.00 en 
23.30uur belangrijke sociale activiteiten plaatsvinden, wat ook geldt voor de ganse dag op 
zaterdag en zondag (aanvangsuur: 10.00uur). In totaal vraagt dit scenario een tijdsbesteding 
van 38 uur. 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag totaal 
 uur min uur min uur min uur min uur min uur min uur min 38,00 

van 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 10 0 10 0   
tot 0 0 0 0 23 30 0 0 23 30 23 30 23 30   

duur        5 30    5 30 13 30 13 30  

 
Dit scenario lijkt minder arbitrair, aangezien vele sociale activiteiten op deze momenten 
plaatsvinden. Om van toepassing te zijn op een groot aantal situaties wordt tijdens het 
weekend de ganse dag als prioritair beschouwd.  
 
Wegens de grote overlapping met het sociale luik wordt deze variabele bij de bespreking van 
de ploegenstelsels in het rapport niet weerhouden. 
 
 
17.4 Analyse van de tijdsscenario’s 
Een groot aantal elementen kunnen in de analyse en vergelijking opgenomen worden, wat 
echter niet tot een heldere antwoorden leidt. Er is gekozen voor een beperkt aantal 
elementen die onderstaande tabel samenvat: het gaat om het tweede scenario toegepast op 
een onderneming met vier ploegen met diensten van 12 uur, waarbij de werknemers al hun 
ADV opnemen op de financieel meest interessante momenten, in casu de vroege diensten 
(versie L). De gegevens worden steeds teruggebracht tot gemiddelden per week om een 
vlotte vergelijking mogelijk te maken. 
 

 max
geen conflict met 

scenario 
belangrijk conflict met 

scenario 
overgangsconflict met 

scenario totaal 
werkgebonden tijd 29,13 9,50 0,38 39,00

slaapgebonden tijd 56 50,63 4,50 0,88 56,00
totaal 79,75 14,00 1,25 95,00

  aantal uur vrije tijd aantal uur scenariotijd
overgangstijd naar 

scenario  
tijdens prioritaire TIJD in de WEEK 30 14,25 8,00 0,50 22,75

tijdens prioritaire TIJD in WEEKEND 28 0,75 16,00 0,25 17,00
tijdens andere TIJD 33,25 0,00 0,00 33,25

totaal 48,25 24,00 0,75 73,00
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Dit rooster kent een gemiddelde werkgebonden tijd van 39 uur per week151 en (uiteraard) een 
slaaptijd van 56 uur per week: gedurende 29,13 uur per week treedt er geen conflict met het 
onderzochte tijdsscenario op, gedurende 9,50 uur is er een duidelijk conflict en gedurende 
0,38 uur een overgangsconflict. Ten aanzien van de slaaptijd zijn de cijfers respectievelijk 
50,63 uur, 4,50 uur en 0,88 uur gemiddeld per week.  
 
De opdeling van de scenariotijd en overblijvende vrije tijd is iets complexer gezien het 
onderscheid tussen prioritaire vrije tijd (tijdens het weekend en de week) en de overblijvende 
vrije tijd. In het voorbeeld wordt in totaal 24 uur prioritaire vrije tijd per week aan het scenario 
besteed, waarvan 8 uur tijdens de woensdag- en vrijdagavond en 16 uur tijdens het weekend 
tussen 9.00 en 23.00uur ’s avonds. Iets meer dan de dubbele tijd wordt besteed aan de 
overblijvende vrije tijd, die bijna integraal te situeren is tijdens de niet-prioritaire tijd, namelijk 
de weekdagen overdag evenals de maandag-, dinsdag- en donderdagavond. 
 
In totaal wordt in dit rooster 95 uur per week besteed aan werk- en slaapgebonden 
activiteiten en 73 uur aan scenariotijd en vrije tijd. Samen vormen zij uiteraard de volledige 
tijd in een week, namelijk 95 + 73 = 168 uur, wat overeenkomt met 7 dagen * 24 uur = 168 
uur per week. 
 
We hanteren bij de inschatting en vergelijking van de gegevens dezelfde logica als bij het 
medisch en sociaal luik. De gegevens worden teruggebracht tot een correcte en realistische 
vertaling naar een evaluatiecijfer tussen 0 (minimum) en 10 (maximum) en een kleur als 
vergelijkingsbasis, zodat de sterke en zwakke punten duidelijk worden152. Per scenario 
worden zes evaluatiecriteria gehanteerd. Onderstaande tabel geeft de evaluatie weer van 
het tweede scenario (sociale activiteiten op woensdag-, vrijdagavond en tijdens het 
weekend) voor het hoger gekozen rooster: we hanteren dit rooster systematisch als 
voorbeeld bij de toelichting van de variabelen. 
 
 maximum resultaat in uur/week evaluatie  

herwogen conflict met WERKtijd   9,69  5,96AG21 
herwogen conflict met SLAAPtijd 56 4,94 8,82% 6,91AG22 

 maximum resultaat in uur/week evaluatie  
WEEK AVOND 30 22,75 75,83% 7,58AG23 

WEEKEND DAG en AVOND 28 17,00 60,71% 6,07AG24 
WEEK DAG  33,25 10,00AG25 

effectieve scenariotijd 38,00 24,00 63,16% 6,32AG26 

 
We construeren geen synthese- of eindvariabele voor het domein arbeid en gezin aangezien 
het niet mogelijk is dit domein in één cijfer te vatten. 

                                                 
151  Het is niet mogelijk het maximum van de arbeidsgebonden tijd vooraf te berekenen, aangezien dit 

afhankelijk is van 1/ de arbeidstijd en 2/ het aantal diensten per week. 
152  Zie voor een toelichting bij deze werkwijze paragraaf 2.5.2 evenals paragraaf 15.5 vanaf pagina 244. 



 
 

Volcontinue ploegenarbeid in België 
 

281. 

 
17.4.1 Variabele AG11 of AG21: arbeidstijd en tijdsscenario153 
Deze variabele gaat na in welke mate het onderzochte tijdsscenario in conflict treedt met de 
arbeidstijd van het rooster. Het evaluatiecriterium is duidelijk: hoe minder spanning tussen 
het rooster en andere activiteiten naast het werk, hoe beter. 
 
Het maximum wordt bereikt als er geen overlapping is tussen het tijdsscenario en het 
rooster. De variabele bereikt het minimum 0 als er gedurende gemiddeld 24 uur of meer per 
week een overlapping geconstateerd wordt tussen het scenario en het rooster: deze 
werknemer zou dan immers gedurende drie volle dagen per week een tijdsconflict met zijn 
leven naast het werk kennen, wat een onhoudbare situatie is.  
 

doonWerkTijgstijdMetWOverlappinerkTijdgstijdMetWOverlappin

doonWerkTijgstijdMetWOverlappinerkTijdgstijdMetWOverlappin
AG

*
24
5*
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510

10*)]
24

2(1[21

−−=

+
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In het voorbeeld wordt een overlapping geconstateerd van 9,69 uur: dit cijfer komt overeen 
met de som van het echte conflict zoals hoger weergegeven (9,50 uur) en de helft van het 
overgangsconflict (0,38 / 2 = 0,19 uur). We nemen slechts de helft van de overgangstijd 
gezien het minder grote belang van de overgangstijd. Dit cijfer vormt een 40% van 24 uur 
(aangezien 9,69 uur / 24 uur = 40,36%) zodat de variabele uitmondt in een evaluatie van 10 
– 4,04 = 5,96. 
 
evaluatie aantal uur overlapping arbeidstijd en scenariotijd per week

10 0 uur per week 
8 4,8 uur per week 
6 9,6 uur per week 
4 14,4 uur per week 
2 19,2 uur per week 
0 24 uur per week 

 
De variabele bereikt relatief snel lage waarden: bovenstaande tabel geeft de belangrijkste 
elementen weer. 

                                                 
153  Gezien de werkwijze voor beide variabelen identiek is (behalve uiteraard dat een vergelijking met een 

ander tijdsscenario gemaakt wordt) bespreken we beide variabelen samen. De afkorting AG verwijst 
naar Arbeid en Gezin, terwijl de variabelen AG11 tot AG16 naar het eerste scenario verwijzen en 
variabelen AG21 tot AG26 naar het tweede scenario.  
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17.4.2 Variabele AG12 of AG22: slaaptijd en tijdsscenario 
Deze variabele gaat na in welke mate het scenario in conflict treedt de slaaptijd die uit het 
rooster volgt. Opnieuw is het evaluatiecriterium evident: hoe minder spanning tussen het 
rooster en de slaaptijd, hoe beter. 
 
Het maximum wordt bereikt als er geen overlapping is tussen het tijdsscenario en door het 
rooster opgelegde slaaptermijnen. De variabele bereikt het minimum 0 als er gedurende 16 
uur of meer per week een overlapping geconstateerd wordt: deze werknemer zou dan 
immers gedurende twee volledige nachten (of beter: slaapperiodes van 8 uur) per week een 
tijdsconflict kennen, wat opnieuw een onhoudbare situatie is.  
 

laapTijdgstijdMetSOverlappin
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In het voorbeeld wordt een overlapping geconstateerd van 4,94 uur: dit cijfer komt overeen 
met de som van het echte conflict zoals hoger weergegeven (4,50 uur) en de helft van het 
overgangsconflict (0,88 / 2 = 0,44 uur). We nemen slechts de helft van de overgangstijd 
gezien het minder grote belang van de overgangstijd. Dit cijfer vormt een 30% van 16 uur 
(aangezien 4,94 uur / 16 uur = 30,875%), zodat de variabele uitmondt in een evaluatie van 
10 – 3,09 = 6,91. 
 
evaluatie aantal uur overlapping slaaptijd en scenariotijd per week 

10 0 uur per week 
8 3,2 uur per week 
6 6,4 uur per week 
4 9,6 uur per week 
2 12,8 uur per week 
0 16 uur per week 

 
17.4.3 Variabele AG13 of AG23: vrije tijd en scenariotijd op weekavonden 
Deze variabele gaat na in welke mate het scenario en de vrije tijd tijdens de prioritaire tijd in 
het weekend kunnen gecombineerd worden. Voor de evaluatie worden vrije tijd en 
scenariotijd bij elkaar geteld, omdat zij beide gemeen hebben dat de werknemer bepaalt 
waarvoor hij tijd wil maken (het scenario dan wel datgene hij in zijn vrije tijd doet). De 
bekomen tijd wordt afgezet tegen de totale prioritaire vrije tijd op weekavonden, namelijk 30 
uur154. 
 
Het evaluatiecriterium bereikt het maximum wanneer de volledige prioritaire vrije tijd kan 
besteed worden aan het scenario dan wel eigen activiteiten. Het minimum wordt bereikt 
wanneer de hele prioritaire tijd besteed moet worden aan arbeid of slaap.  
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In het voorbeeld wordt 22,75 uur gemiddeld per week besteed aan vrije tijd en scenariotijd, 
wat neerkomt op 22,75 uur / 30 uur (maximum) = 75,83%. Het evaluatiecijfer wordt dus 7,58.  
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evaluatie aantal uur prioritaire vrije tijd dat aan vrije tijd en scenariotijd per week besteed wordt

10 30 uur per week 
8 24 uur per week 
6 18 uur per week 
4 12 uur per week 
2 6 uur per week 
0 0 uur per week 

 
17.4.4 Variabele AG14 of AG24: vrije tijd en scenariotijd tijdens het weekend 
Deze variabele gaat na in welke mate het scenario en vrije tijd mogelijk zijn tijdens het 
weekend. Bij de evaluatie worden vrije tijd en scenariotijd opnieuw bij elkaar geteld, omdat zij 
beide gemeen hebben dat de werknemer tijd kan maken waarvoor hij tijd wil maken (het 
scenario dan wel datgene hij in zijn vrije tijd doet). De bekomen tijd wordt afgezet tegen de 
totale prioritaire vrije tijd tijdens het weekend, namelijk 28 uur. 
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Het evaluatiecriterium bereikt het maximum wanneer de volledige prioritaire vrije tijd kan 
besteed worden aan het tijdsscenario dan wel de eigen activiteiten. Het minimum wordt 
bereikt wanneer de hele prioritaire tijd besteed moet worden aan arbeid of slaap en er dus 
geen vrije tijd overblijft.  
 

evaluatie aantal uur prioritaire vrije tijd dat aan vrije tijd en scenariotijd per weekend besteed wordt 
10 28 uur per week 
8 22,40 uur per week 
6 16,80 uur per week 
4 11,20 uur per week 
2 5,60 uur per week 
0 0 uur per week 

 
In het voorbeeld wordt 17,00 uur besteed aan vrije tijd en scenariotijd wat neerkomt op 17,00 
uur / 28 uur (maximum) = 60,71%, zodat het evaluatiecijfer 6,07 wordt.  

                                                                                                                                                      
154  Zie voor een toelichting paragraaf 17.1.2 vanaf pagina 274. 
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17.4.5 Variabele AG15 of AG25: vrije tijd en scenariotijd tijdens weekdagen overdag 
Deze variabele gaat na in welke mate de scenariotijd en vrije tijd combineerbaar zijn tijdens 
weekdagen overdag: het gaat om niet-prioritaire vrije tijd. Voor de evaluatie worden vrije tijd 
en scenariotijd zoals bij de vorige variabelen bij elkaar opgeteld, omdat de werknemer de tijd 
opneemt waarvoor hij tijd wil maken (het scenario dan wel datgene hij in zijn vrije tijd doet). 
Het resultaat wordt afgezet tegen een maximum van 30 uur per week: we nemen niet de 
maximumtijd die mogelijk is gedurende weekdagen overdag, aangezien er voor deze 
variabele niet geldt dat de maximumwaarde dient nagestreefd, een hoeveelheid tijd die 
beantwoordt aan de vereisten is voldoende. 
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Het evaluatiecriterium bereikt het maximum wanneer de volledige tijd kan besteed worden 
aan het scenario dan wel de vrije tijd. Het minimum wordt bereikt wanneer er na arbeid en/of 
slaap geen vrije tijd meer overblijft. In het voorbeeld wordt 33,25 uur tijdens de niet-prioritaire 
vrije tijd besteed aan het scenario dan wel de eigen keuzes, wat dus neerkomt op de 
maximumevaluatie.  
 
De evaluatietabel komt overeen met deze van variabele AG23, aangezien beide variabelen 
door 30 gedeeld worden: we verwijzen dan ook naar hoger.  
 
17.4.6 Variabele AG16 of AG26: effectief benutte scenariotijd 
Tenslotte wordt nagegaan hoeveel scenariotijd effectief opgenomen wordt. Dit gegeven 
wordt afgezet tegenover de maximale scenariotijd: voor het eerste scenario gaat het om 47,5 
uur per week en voor het tweede scenario om 38 uur per week155. 
  
Het evaluatiecriterium bereikt het maximum wanneer de volledige scenariotijd kan 
opgenomen worden. Het minimum wordt bereikt wanneer deze tijd helemaal niet aan het 
scenario kan besteed worden.  

                                                 
155  Zie paragrafen 17.3.1 en 17.3.2 vanaf pagina 278. 
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 eerste scenario: max = 47,5uur tweede scenario: max = 38uur 
evaluatie aantal uur effectief bestede scenariotijd aantal uur effectief bestede scenariotijd 

10 47,50 uur per week 38,00 uur per week 
8 38,00 uur per week 30,40 uur per week 
6 28,50 uur per week 22,80 uur per week 
4 19,00 uur per week 15,20 uur per week 
2 9,50 uur per week 7,60 uur per week 
0 0,00 uur per week 0,00 uur per week 

 
In het voorbeeld wordt 24 uur van de scenariotijd ook effectief aan het scenario besteed: de 
evaluatie komt neer op 24 uur effectieve scenariotijd / 38 uur maximale scenariotijd = 
63,16%, zodat het evaluatiecijfer een waarde van 6,32 bereikt.  
 
 
17.5 Synthese van het domein arbeid en gezin 
Net zoals bij het medische en sociale domein hanteren we kleurencodes om een overzicht 
en synthese van stelsels te maken. We verwijzen naar de voorgaande hoofdstukken in het 
medische en sociale domein voor een meer toelichting bij de werkwijze. 
 
Eerste tijdsscenario: opvoeding van kleine kinderen  

A WE N D  
conflict met WERKtijd 4 5 4 5 AG11 
conflict met SLAAPtijd 8 8 9 8 AG12 

WEEK AVOND 8 8 8 8 AG13 
WEEKEND DAG en AVOND 7 9 8 7 AG14 

WEEK DAG 10 10 10 10 AG15 
effectieve scenariotijd 7 7 7 7 AG16 

 
Bovenstaande voorbeeld verduidelijkt hoe het eerste scenario in een synthesetabel gevat 
wordt: per gedragstype (kolom) wordt in de gekende kleuren een afgerond getal 
weergegeven, dat de respectievelijke variabelen (AG11 tot AG16) weergeeft. Uit deze tabel 
blijkt dat het opvoeden van een kind vooral in conflict komt met de werktijd, wat niet geheel 
onverwacht is. De varianten waarin minder uren per week gepresteerd worden verminderen 
het probleem enigszins, maar kunnen het niet wezenlijk oplossen.  
 
We ontwikkelen geen synthesecijfer voor het domein arbeid en gezin, gezien het niet 
mogelijk is de gehele problematiek onder één noemer te vatten. Ook wordt geen 
onderscheid met plustekens gemaakt tussen de drie varianten met ADV en dergelijke (WE, 
N, D): de cijfers verduidelijken reeds voldoende de verschillen. 
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