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Zelfroosteren wordt ook in de chemie de nieuwe trend in 
roosterland, zo voorspelt SABIC. Op zijn Noryl-plant in 
Bergen op Zoom heeft de vaste vijfploegendienst inmiddels 
plaatsgemaakt voor zelfroosterende medewerkers. SABIC 
won hiermee de Responsible Care-prijs 2016 van de VNCI. 
Tekst: Marloes Hooimeijer 

DE WINST VAN 
ZELFROOSTEREN

RESPONSIBLE CARE-PRIJS 2016 VOOR SOCIALE INNOVATIE SABIC

Responsible Care

wordt niet per maand maar als 
gemiddelde over 12 maanden bere-
kend. We houden scherp in de gaten 
of dit goed loopt; of medewerkers 
met gezonde keuzes de gewenste 
toeslag kunnen halen. Als ze alleen 
vanuit hun portemonnee redeneren, 
slaan we de plank mis.”
Ook multi-inzetbaarheid en beoor-
delingssystematiek kregen de aan-
dacht. Aleman: “Je moet de ploegen 
in aantal, maar ook in kwaliteit klop-
pend krijgen. Waar we steeds gaten 
zagen vallen, zoals bij de QA lab ope-
rators, hebben we mensen bijge-
schoold.” Berends: “Aangezien 
medewerkers niet meer in vaste 
ploegen werken, worden hun per-
formance en gedrag niet langer 
door een vaste ploegleider beoor-
deeld, maar door de vijf ploegleiders 
samen. Dit wordt als positief erva-
ren; geeft een objectiever beeld.” 

Meer bekendheid
SABIC hoopt dat zijn RC-prijs meer 
aandacht voor zelfroosteren ople-

vert. “Het is de volgende stap in 
roosterland,” stelt Aleman, “en mag 
meer bekendheid krijgen.” Diverse 
chemiebedrijven toonden al inte-
resse in SABIC’s werkwijze. “We 
adviseren om niet vooraf aan de 
medewerkers te vragen óf ze dit 
willen, maar ze zelf te laten ervaren 
wat zelfroosteren in de praktijk aan 
voordelen brengt.” Berends: “Je 
moet er vanuit overtuiging aan 
beginnen en bereid zijn ontelbare 
keren dezelfde discussie te voeren.” 
Na het succes bij de Noryl-plant, 
gaat eind dit jaar een tweede com-
pounding-fabriek van SABIC in Ber-
gen op Zoom over op zelfroosteren. 
En er zullen nog meer fabrieken 
volgen. “Dat zal eenvoudiger zijn”, 
zegt Aleman. “Zo hebben we al een 
uitgebreide folder en Q&A-lijst voor 
medewerkers. Als je iets als eerste 
doet, moet je ieder antwoord nog 
zelf verzinnen. De zin ‘Goede vraag, 
we komen erop terug’ hoeven we 
waarschijnlijk niet meer zo vaak te 
gebruiken.”p

WORKSHOP ZELFROOSTEREN
SABIC en Lubrizol delen hun ervaringen en best 
practices ten aanzien van zelfroosteren tijdens 
de workshop die de VNCI op 6 oktober in HNK 
Utrecht organiseert. Uiteraard is er voldoende 
ruimte voor het stellen van vragen. De ochtend 
(9.00 - 13.00 uur) wordt afgesloten met een 
lunch. Er is plek voor maximaal veertig perso-
nen; wees er dus snel bij. Aanmelden kan via: 
www.vnci.nl/workshop-zelfroosteren

RC-PRIJS 
De VNCI reikt de Responsible Care-prijs jaarlijks uit 
aan een chemiebedrijf dat de prestaties op het 
gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, duur-
zaamheid of ketenbeheer duurzaam heeft verbe-
terd. De winnaar dingt ook mee naar de internatio-
nale Responsible Care Award van Cefic.

DRIEFASENMETHODE
SABIC’s methode van zelfroosteren kent drie 
fasen. Berends licht toe: “Tot de 10e van de 
maand mogen medewerkers in het systeem 
invoeren welke diensten ze over twee maanden 
willen draaien. Op basis daarvan berekent de 
software of en waar sprake is van onderbezet-
ting. Vervolgens hebben medewerkers tot de 
25ste de tijd om het rooster te verbeteren 
(tweede fase). Als er daarna nog gaten in zitten, 
lost onze planner het op (derde fase).” 

‘Laat medewerkers ervaren 
wat zelfroosteren in de praktijk 
aan voordelen brengt’

werkdagen om een vaste papadag 
heen kunt plannen.”
De jury roemt SABIC’s sociale inno-
vatie. In de chemie is zelfroosteren 
nog vrij uniek. Een ander voorbeeld 
is Lubrizol, dat flexibel roosteren 
invoerde. Berends: “Samen bewij-
zen wij dat het ook in de chemie kan 
werken.” Aleman: “Al had het meer 
voeten in de aarde dan gedacht: 
onze hele cao was ingericht op vaste 
roosters en ploegentoeslagen.” 
Draagvlak bleek cruciaal. Or en 
vakbonden waren vanaf het begin 
betrokken, net als het sitemanage-
ment. En er zat een vertegenwoor-
diger van iedere ploeg in de werk-
groep. Aleman: “Van wie we wisten: 
als díé zegt dat het kan werken, 
krijgt de rest van de ploeg ook ver-
trouwen.” SABIC liet een consultant 
de methode voor zelfroosteren uit-
werken en de benodigde plannings-
software ontwikkelen. 

Heikel punt
Omdat verandering in de onregel-
matigheidstoeslag “een heikel punt” 
was, is die toeslag gedurende de 
pilotfase bevroren. “Je wilt ook niet 
iedere maand een ander hypotheek-
bedrag gepresenteerd krijgen”, ver-
gelijkt Aleman. Eind 2014 kwamen 
SABIC, or, bonden en werkgeversor-
ganisatie AWVN een speciale toe-
slagmatrix voor het zelfroosteren 
overeen. Berends: “De toeslag 

Het gros van de medewerkers (70 
procent) wil niet meer terug naar de 
oude situatie. (De rest moet nog wat 
wennen aan meer eigen verant-
woordelijkheid.) Het aantal overuren 
halveerde. Berends: “Doordat je niet 
meer met vaste ploegen werkt, heb 
je een grotere club mensen om de 
dalen in je bezetting op te vangen.” 
Ook het ziekteverzuim daalde. “Met 
20 procent. De relatie met zelfroos-
teren lijkt aannemelijk. We hebben 
een medewerker met diabetes die in 
de oude situatie tweemaal per jaar 
ziek uitviel nadat hij een cyclus van 
drie nachtdiensten had gedraaid. Nu 
draait hij zijn – gelijkblijvende aantal 
– nachtdiensten vaker in cycli van 
twee en heeft zich niet meer ziek 
hoeven melden. Hij blij, wij blij.”

Vergrijzing
SABIC anticipeert met zelfroosteren 
op vergrijzing van de medewerkers 
in ploegendienst. Over een paar jaar 
is meer dan de helft 55-plus. Ale-
man: “Het ziekteverzuim onder 
55-plussers is het hoogst en duurt 
het langst. Met de verhoging van de 
pensioenleeftijd moeten we ons nog 
meer inspannen om medewerkers 
gezond de eindstreep te laten 
halen.” Berends: “Daarnaast moti-
veert zelfroosteren de jonge gene-
ratie om bij ons te werken. Ze zijn 
enthousiast. Het zorgt voor een 
betere werk-privébalans als je je 

T ijdens de open dag van 
SABIC in Bergen op 
Zoom afgelopen juni hing 
het persbericht groot 
afgedrukt bij de ingang: 

‘SABIC wint Responsible Care-prijs’. 
“Medewerkers waren er heel trots 
op en wilden het laten zien aan hun 
families”, zegt Henk Berends, acting 
general manager van de compoun-
ding-fabrieken. Hij en Miranda Ale-
man, hr business partner bij SABIC, 
namen de RC-prijs eerder die 
maand in ontvangst voor de omslag 
op de Noryl-plant van een vaste 
vijfploegendienst naar zelfrooste-
rende medewerkers (zie kader). 
Het idee werd door diezelfde mede-
werkers in 2011 nog sceptisch ont-
vangen, herinnert Berends zich. “Ze 
zeiden: stop daar maar geen energie 
in, zelfroosteren hoeft van ons niet. 
Sommigen werkten al twintig jaar 
bij ons in vaste ploegen, ze wilden 
niet opeens met anderen samen 
gaan werken. Inmiddels vinden ze 
dat juist leuk en leerzaam.” 

De Noryl-plant heeft een omslag 
gemaakt van een vaste vijfploegendienst 

naar zelfroosterende medewerkers.


