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Invloed van de levensloopregeling en flexibele 
arbeidsvoorwaarden op productie of dienstverlening. 

 
Auteur: Herman Huisink 
 
Herman Huisink werkt onder de naam sQirr Arbeidsvoorwaarden Advies als zelfstandig adviseur op het gebied 
van arbeidsvoorwaarden. In de dagelijkse praktijk adviseert en ondersteunt hij organisaties bij het vergroten van 
de toegevoegde waarde van  hun arbeidsvoorwaardenbeleid en arbeidsvoorwaarden aan de doelstellingen en 
ontwikkelingen. In de praktijk heeft hij ervaren dat binnen organisaties niet altijd duidelijk is wat de invloed van 
tijdskeuzes binnen de levensloopregeling en cafetariasystemen zijn op de productie of dienstverlening en 
financiën. 
 
1. Inleiding. 
 
Door de invoering van de levensloopregeling heeft iedere medewerker de mogelijkheid 
gekregen om langdurig met verlof te kunnen gaan. Door te sparen binnen deze regeling bouwt 
de medewerker een tegoed op dat hij kan gebruiken als inkomen tijdens een verlofperiode. De 
medewerker mag salaris en tijd inzetten voor het sparen. De m edewerker kan de waarde van 
bovenwettelijke vakantieuren, restantverlof, atv-uren, overwerk en extra gewerkte uren in het 
spaartegoed laten storten. 
De levensloopregeling is voor medewerkers een goede mogelijkheid om voor zichzelf een 
stuk flexibiliteit te creëren die past bij zijn of haar levensfase. 
Door flexibilisering van arbeidsvoorwaarden zijn er nog andere mogelijkheden om 
werknemers meer invloed op hun arbeidstijd te bieden. Binnen flexibele arbeidsvoorwaarden 
is het uitruilen van tijd voor medewerkers een aantrekkelijke mogelijkheid. Het geeft 
werknemers de mogelijkheid om over meer of minder vrije tijd te kunnen beschikken. Je kunt 
hierbij denken aan het kopen of verkopen van vakantieuren en aan meer of minder werken. 
Als een werknemer meer vrije t ijd wil, zal hij deze financieren door afstand te doen van 
andere arbeidsvoorwaarden; in dit geval zullen loonbestanddelen ingeleverd worden. 
Als een medewerker kiest voor minder vrije tijd door afstand te doen van vakantieuren of 
door meer te werken, ontstaat er een bron voor de aankoop van andere arbeidsvoorwaarden. 
Dit kunnen o.a. zijn extra salaris, opbouw aanvullend pensioen, spaarloon, of fiets. 
Bovendien geven de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen rond levensloopsparen 
medewerkers meer moge lijkheden om werktijd en vrije tijd anders in te delen dan tot nu toe. 
Deelname aan levensloopregeling of andere vormen van tijdsuitruil zal gevolgen hebben voor 
de productie of dienstverlening binnen een organisatie. Bij het toekennen van deze vormen 
van tijdsuitruil vindt altijd overleg met de werkgever plaats. Bij zwaarwegende 
bedrijfsbelangen kan een werkgever de aanvraag niet honoreren.  
 
Voor de werkgever is het uitruilen van tijd een lastig te besturen fenomeen. Hoe kun je nog 
planningen maken om de gewenste productie en de gewenste kwaliteit te kunnen waarborgen.  
Van tevoren is lastig vast te stellen wat de invloed van de keuzes is op de beschikbare 
capaciteit. Welke competenties komen meer of minder beschikbaar? Is er voldoende 
werkaanbod voor de medewerkers die meer willen werken? In welke periodes wordt het extra 
verlof opgenomen? Kun je elders extra capaciteit tijdelijk inzetten? Moet je capaciteit inhuren 
om op het gewenste niveau te kunnen blijven produceren? 
De zelfde vragen komen aan de orde bij medewerkers die gebruik willen maken van langdurig 
verlof binnen de levensloopregeling. Hierbij is de vraag of er vervanging geregeld moet 
worden belangrijk. 
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Op al deze vragen wil je graag een antwoord voordat je het personeel keuzes laat maken en 
hoe een eventuele regeling eruit gaat zien. Deze regeling komt tot stand in overleg met de 
ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. 
 
In de praktijk blijkt echter dat het lastig te voorspellen is in welke mate medewerkers tijd gaan 
ruilen. De kosten en opbrengsten voor het uitruilen van tijd zijn hierbij voor de medewerkers 
een belangrijke factor. 
 
De lonen vormen voor een organisatie een belangrijke kostenpost. Daarom is het 
bedrijfseconomisch gezien belangrijk inzicht te hebben in de capaciteitskosten. De 
personeelskosten vormen een belangrijk onderdeel van de totale kostprijs voor een product of 
dienst.  
 
2. Vormen van tijdsuitruil  
Binnen flexibele arbeidsvoorwaarden komen we de volgende vormen van tijdsuitruil tegen: 
1.  Duur van de werkweek  
2.  Kopen van vakantieuren; 
3.  Verkopen van bovenwettelijke vakantieuren; 
4.  Verkopen van restant verlofuren; 
5.  Meer uren werken; 
6.  Minder uren werken; 
7.  Levensloopsparen (opbouwen en opnemen van langdurig verlof) 
Meestal mogen werknemers eens per jaar een keuze maken met betrekking tot tijdsuitruil. 
Deze keuze wordt dan meestal in het najaar gemaakt voor het komende kalanderjaar. In veel 
gevallen wordt de keuze al of niet toegekend door het management. Indien medewerkers 
binnen een afdeling of unit in grotere aantallen eenzijdige keuzes maken met betrekking tot 
tijdsuitruil dan kan dit grote invloed hebben op de beschikbare capaciteit en dus voor de 
productie of dienstverlening.  
Ook kunnen medewerkers met schaarse competenties meer of minder willen werken, wat ook 
gevolgen heeft voor de productie. Soms is te mogelijk capaciteit tussen units of afdelingen uit 
te wisselen, maar het kan ook zijn dat hierdoor capaciteit met bepaalde competenties minder 
beschikbaar komt. 
 
Duur van de werkweek. 
Bij een aantal werkgevers kan de werknemer jaarlijks de duur van zijn arbeidsweek kiezen. 
Bij Achmea bijvoorbeeld kan de medewerker kiezen uit een 32, 34, 36 of 38 urige werkweek.  
Als bijvoorbeeld op een unit van 100 medewerkers 80 medewerkers kiezen voor een 34 urige 
werkweek in plaats van een 38 urige werkweek dan betekent dit 7000 uur minder capaciteit.  
De overeengekomen lonen zullen gebaseerd worden op de duur van de gekozen werkweek.  
 
Kopen van vakantieuren. 
De koop van vakantieuren kan niet ongelimiteerd. Hierbij is meestal het aantal te kopen uren 
gemaximeerd (geregeld in de cao of binnen de organisatie). Een andere vorm van maximering 
van de koop van vakantieuren ontstaat door het totaal aantal vakantieuren waarover een 
medewerker kan beschikken in enig jaar te maximeren. Medewerkers mogen dan kopen tot dit 
maximum. De gekochte vakantieuren worden meestal gefinancierd uit salarisbestanddelen 
(maandsalaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering e.d.) 
Als bijvoorbeeld op een unit van 100 medewerkers 80 medewerkers kiezen voor 40 uur extra 
verlof dan betekent dit 3200 uur minder capaciteit.  
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Verkopen van vakantieuren. 
De verkoop van vakantieuren is wettelijk gemaximeerd. Wettelijk heeft iedere medewerker op 
jaarbasis recht op een aantal vakantieuren. Dit minimum aantal vakantieuren bedraagt vier 
keer het aantal uren dat wekelijks wordt gewerkt. De uren boven het wettelijk minimum 
mogen ingezet worden. 
Daarnaast wordt het aantal te  verkopen uren soms ook gemaximeerd (geregeld in de cao of 
binnen de organisatie). De financiële ruimte die ontstaat door afstand te doen van 
vakantieuren, wordt besteed aan andere arbeidsvoorwaarden (pensioen, pc, fiets, verlofsparen, 
e.d.) of wordt uitbetaald.  
Als bijvoorbeeld op een unit van 100 medewerkers 80 medewerkers kiezen voor 40 uur 
minder verlof dan betekent dit 3200 uur extra capaciteit. De waarde van deze verkochte 
vakantieuren wordt onmiddellijk uitbetaald of uitgeruild tegen de gekozen doelen.  
 
Het verkopen van restantverlof. 
Dit gebeurt op de zelfde manier als het verkopen van vakantieuren. Er is echter één verschil. 
Fiscaal gezien mag er geen restantverlof worden verkocht. De fiscale regelgeving geeft aan 
dat er binnen flexibele arbeidsvoorwaardenpakketten allen arbeidsvoorwaarden uitgeruild 
mogen worden waarin in de loop van het keuzejaar recht op ontstaat. Het recht op 
restantverlof was al aanwezig voor de start van het jaar waarvoor de keuzes gemaakt worden. 
Inspecties geven meestal wel toestemming om onder bepaalde condities afstand te doen van 
restantverlof binnen een keuzeronde, mits er volgens de fiscale regels gehandeld wordt. 
Als binnen een unit of afdeling massaal restantverlof wordt opgebouwd, dan betekent dat hier 
eigenlijk, al of niet gewenst, extra capaciteit uit het verleden beschikbaar komt. De waarde 
van het verkochte restantverlof komt onmiddellijk beschikbaar als bron. Bij grote saldi 
restantverlof kan het om een aanzienlijk bedrag gaan. Normaal gesproken wordt de waarde 
van het restantverlof als schuld aan de werknemers opgevoerd op de balans van een 
organisatie. 
 
Meer uren werken. 
Binnen veel regelingen hebben medewerkers de mogelijkheid om gedurende een vooraf 
overeengekomen periode wekelijks een vast aantal uren extra te werken (b.v. CAO’s binnen 
de zorgsector). De waarde van deze uren wordt niet uitbetaald, maar wordt ingezet als bron 
voor het aankopen van andere arbeidsvoorwaarden (b.v. levensloopregeling). 
Als bijvoorbeeld op een unit van 100 medewerkers 20 medewerkers kiezen om gedurende 40 
weken 4 uur extra te werken, dan betekent dit 3200 uur extra capaciteit. De waarde van deze 
meer gewerkte uren komt beschikbaar als bron voor de te kiezen doelen. 
 
Minder uren werken. 
Binnen regelingen is het soms ook mogelijk om gedurende een vooraf overeengekomen 
periode een vast aantal uren minder te werken (b.v. cao voor de zorgverzekeraars). 
Dit aantal uren is binnen de cao of organisatie gemaximeerd. 
Door afstand te doen van salarisbestanddelen is het mogelijk minder te werken.  
Als bijvoorbeeld op een unit van 100 medewerkers 20 medewerkers kiezen voor 200 uur 
minder werken op jaarbasis  dan betekent dit 4000 uur minder capaciteit.  
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Levensloopregeling  (opbouwen en opnemen van langdurig verlof). 
Met ingang van 2006 heeft iedere medewerker recht op levensloopregeling. De 
levensloopregeling is een wettelijke regeling die medewerkers de mogelijkheid biedt om geld 
te sparen voor elke vorm van langdurig verlof (sabbatical, zorgverlof, ouderschapsverlof, 
deeltijdpensioen). 
Binnen flexibele arbeidsvoorwaarden worden rechten voor langdurig verlof als volgt 
opgebouwd: 
een werknemer kan uren en delen van zijn salaris sparen voor de levensloopregeling. De 
werknemer doet hiervoor afstand van salarisbestanddelen en/of uren. Dit betekent dat deze 
salarisbestanddelen worden gestort op een spaarrekening buiten de organisatie. Uren waar 
afstand van gedaan wordt, worden tegen het geldende uurtarief omgezet in geld en dat geld 
wordt ook gestort op de genoemde spaarrekening. De carrière en loonindex zijn  voor rekening 
van de werknemer. De medewerker mag per jaar maximaal 12% van zijn jaarsalaris 
bijschrijven op deze spaarrekening.. In totaliteit mag er fiscaal niet meer dan 2,1 jaar verlof 
worden opgebouwd. 
Op het moment dat een medewerker gebruik wil gaan maken van deze verlofregeling, is nog 
niet duidelijk wanneer dit verlof opgenomen gaat worden. Op het moment dat de medewerker 
gebruik wil maken van de mogelijkheden tot opname van verlof binnen de 
levensloopregeling, wordt gekeken hoeveel verlof er opgebouwd is, hoeveel verlof er op 
genomen gaat worden en wanneer dit verlof opgenomen gaat worden. Dit betekent dat de 
werkgever duidelijkheid heeft over wanneer en in welke mate deze medewerker niet 
beschikbaar is. 
Voor de werkgever kan dit betekenen dat hij gedurende deze verlofperiode voor vervanging 
dient te zorgen en dat daarvoor kosten gemaakt moeten worden.  
 
Uit bovenstaande blijkt dat tijdsuitruil zowel op de korte termijn (binnen het keuzejaar) als op 
langere termijn (langdurig verlof binnen de levensloopregeling) invloed heeft op de 
beschikbare capaciteit. 
 
3. Wat is capaciteitsmanagement. 
Capaciteit managen is ba lanceren tussen medewerkergerichtheid, klantgerichtheid en 
productiviteit. 
Binnen het kader van flexibele arbeidsvoorwaarden bedoelen we hier met capaciteit de 
prestaties die medewerkers per tijdseenheid, gedurende een zekere tijdspanne kunnen leveren.  
De capaciteit van overige productiemiddelen laten in dit kader buiten beschouwing.  
Een operationeel manager is verantwoordelijk van de productie voor of dienstverlening aan 
klanten. Afhankelijk van de te produceren producten of de te verlenen diensten, hou je 
rekening met zaken als de vraag uit de markt, de kosten voor productie en de wensen van 
medewerkers m.b.t. beschikbaarheid op korte en langere termijn. 
Binnen de organisatie hebben medewerkers de mogelijkheid om meer of minder te werken. 
Parttime werken is hier een voorbeeld van. Ook een variabele duur van de werkweek is een 
ander voorbeeld. Binnen flexibilisering van arbeidsvoorwaarden gaat het in deze context 
vooral over het beperkt meer of minder werken en over het opnemen van een periode 
langdurig verlof. Medewerkers kiezen jaarlijks voor meer of minder vrije tijd of voor meer of 
minder beschikbaarheid.  
Als operationeel manager probeer je een balans te vinden tussen de wensen van klanten, de 
wensen van medewerkers en een efficiënte en beheersbare productie. 
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Logistieke principes kunnen je als operationeel manager helpen om op verantwoorde wijze de 
hiervoor beschreven problemen te analyseren en te kunnen beheersen. 
 
4. Voorspellen van de vraag naar producten en diensten. 
Het voorspellen van de vraag naar producten en diensten is lastig. We willen immers een 
beeld van de toekomstige ontwikkelingen krijgen. Ook zal vaak de gemaakte voorspelling niet 
uitkomen door allerlei ontwikkelingen. Om de vraag te kunnen voorspellen hoeven we niet 
over een kristallen bol te beschikken, maar kunnen we door analyse van de vraag in het 
verleden een beeld vormen over hoe de vraag er in de toekomst waarschijnlijk uit gaat zien.  
 
Er zijn 3 gangbare methoden van vraagvoorspelling: 

1. Kwalitatieve methode;   
als er een nieuw product of dienst op de markt gebracht gaat worden, beschikt de 
leverancier niet over gegevens uit het verleden om de vraag te kunnen voorspellen. 
Veelal wordt op basis van marktonderzoek en het menselijk oordeel een beeld 
gevormd van de te verwachten vraag. Hoe  groot is de behoefte aan deze nieuwe dienst 
of dit product? Hoe groot is de concurrentie? Wat is de consument bereidt te betalen; 

2. Tijdreeksmethoden;  
op basis van historische gegevens die de ontwikkelingen van het verschijnsel in de 
loop van de tijd weergeven, o.a. gevolgen van seizoensinvloeden, conjunctuur, trends, 
trendbreuk en toevallige bewegingen, extrapolatie van grafieken en berekeningen; 
Hierbij spelen productie en verkoopgegevens uit het verleden de belangrijkste rol. 
Analyse van deze resultaten uit het verleden geven richting aan de vraag voor de 
toekomst. Hoe was de vraag uit de markt; waren er schommelingen in de vraag; wat is 
de oorzaak van deze schommelingen e.d.. Bij deze methode wordt rekening gehouden 
met allerlei zaken die de vraag naar het product of dienst voor de komende periode 
kunnen beïnvloeden (economische recessie, nieuwe producten en diensten van 
concurrenten verzadiging van de markt, prijsstelling); 

3. Causale methode;  
Hierbij wordt op basis van onderzoek naar oorzaak en mogelijke gevolgen gekeken 
naar de vraag voor een product of dienst (bijvoorbeeld het verband tussen het weer, de 
bezetting van een terras bij een horecagelegenheid en de vraag naar ijs of frisdrank). 
De oorzaak is een onafhankelijke variabele en het gevolg is een afhankelijke variabele. 
Bij deze methode wordt ook gebruik gemaakt van gegevens over dit soort situaties uit 
het verleden; de leverancier weet wat de vraag naar zijn dienst of product was in dat 
soort situaties en maakt op basis van het verleden een prognose voor de komende 
periode.  

Met behulp van bovengenoemde methoden komt men tot een voorspelling van de vraag naar 
producten en diensten. 
 
5. Bepalen van de bezettingsstrategie. 
We hebben gezien dat bedrijven en organisaties op verschillende manieren aan de  vraag uit de 
markt kunnen voldoen.  
Leveranciers en producenten gaan ook op verschillende manieren om bij het vaststellen van 
de daarvoor benodigde capaciteit en komen zo tot verschillende bezettingsstrategieën. 
Globaal onderscheiden we de volgende bezettingsstrategieën:  

1. Order gestuurd; 
Deze leveranciers stellen per opdracht capaciteit beschikbaar en huren zonodig 
tijdelijk capaciteit in; hier gaat het meestal om projecten en bijzondere (éénmalige) 
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producten; denk hierbij bijvoorbeeld aan consultancy organisaties en aan de offshore 
industrie. 
Per opdracht wordt vastgesteld welke capaciteit nodig is om aan de opdracht van de 
klant te voldoen. Hierbij wordt gekeken welke competenties voor welke periode nodig 
zijn om deze opdracht uit te kunnen voeren.  

2. Vraag gestuurd; 
Deze organisaties stellen op basis van de vraagvoorspelling de geschatte capaciteit 
beschikbaar; dit gebeurt meestal op jaarbasis. De levensmiddelenindustrie is hiervan 
een voorbeeld.  
Op jaar basis wordt vastgesteld hoe groot de vraag naar het product of de dienst zal 
zijn en hierbij wordt de benodigde capaciteit vastgesteld in soorten, aan tallen en 
periodes. De productie of dienstverlening is hierbij een continue proces. Om aan 
pieken in de vraag te kunnen voldoen worden binnen productiebedrijven voorraden 
aangelegd. Dienstverleners kunnen extra capaciteit inzetten om aan extra vraag te 
kunnen voldoen.  

3. Capaciteit gestuurd; 
Deze leveranciers beschikken over een vaste hoeveelheid capaciteit en maken 
daarbinnen afspraken over leveringen. De beschikbare capaciteit is de grondslag voor 
het aanbieden van diensten en producten. De dienst of het product wordt geleverd als 
de benodigde capaciteit beschikbaar is en maken dan afspraken met de afnemer over 
de levering. Het kan ook voorkomen dat er wel capaciteit beschikbaar is, maar dat er 
geen vraag naar de dienst of product is. Soms wordt de overcapaciteit elders ingezet of 
huurt men extra capaciteit in om klanten niet teleur te stellen. De zorgsector met 
wachtlijsten en wachtlijstbemiddeling is hier een voorbeeld van.   

 
6. Leveringsbetrouwbaarheid. 
Een ander aspect van het vaststellen van de benodigde capaciteit is de 
leveringsbetrouwbaarheid. Onder leveringsbetrouwbaarheid wordt verstaan: de mate waarin 
een leverancier zijn klanten volgens de afgesproken condities (leverdatum, aantal, kwaliteit en 
prijs) levert.  
Productiebedrijven gebruiken soms grote voorraden om hun leverbetrouwbaarheid te kunnen 
waarmaken. In de dienstverlening wordt dit soms gedaan door extra capaciteit beschikbaar te 
houden. Beide methoden zijn kostbaar voor de leverancier. 
Bij het vaststellen van de capaciteitsvraag zal men ook de leverbetrouwbaarheid in 
ogenschouw moeten nemen. 
Bedrijven die order gestuurd capaciteit beschikbaar stellen, zullen per orden afspraken maken 
over de condities waaronder de order geleverd gaat worden. 
Leveranciers die leveren op basis van beschikbare capaciteit zullen eveneens per levering 
afspraken maken over de condities waaronder geleverd gaat worden.  
 
7. Vaststellen capaciteitsaanbod. 
Een organisatie of bedrijf stelt de beschikbare capaciteit op jaarbasis heeft vast. Hierbij wordt 
vastgesteld welke medewerkers met hun competenties, in welke mate wanneer beschikbaar 
zullen zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met pieken en dalen in de capaciteitsaanbod 
(seizoensinvloeden en vakanties) die zich in de loop van een jaar voordoen. Ook de keuzes 
met betrekking tot meer of minder werken vanuit de mogelijkheden binnen het pakket 
flexibele arbeidsvoorwaarden wordt hierin meegenomen. Op deze manier krijgt de leverancier 
of producent duidelijk wanneer welke capaciteit kwalitatief, kwantitatief, wanneer en in welke 
mate beschikbaar is voor de productie of dienstverlening. 
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Bij het vaststellen van de beschikbare capaciteit wordt rekening gehouden met structurele of 
langdurige afwezigheid van medewerkers zoals, de duur van de werkweek en opname van 
verlofsparen in welke vorm dan ook.  
Hiervoor is een betrouwbare registratie van alle vormen van verlof noodzakelijk. 
Dit wordt ook wel de globale capaciteitsplanning genoemd. 
Op basis van de globale capaciteitsplanning kan een bezettingsstrategie gevolgd worden.  
 
8. Maken hoofdproductieplan. 
Nadat de leverbetrouwbaarheid gedefinieerd is, wordt het hoofdproductieplan opgesteld. Dit 
is een opsomming van wanneer, hoeveel van welke producten of diensten gemaakt of 
geleverd moeten worden. 
Op basis van dit hoofdproductieplan kan de benodigde capaciteit worden vastgesteld en deze 
wordt vergeleken met de beschikbare capaciteit. Hierdoor wordt zichtbaar of er voldoende 
capaciteit beschikbaar is, of er extra capaciteit geregeld (ingehuurd) moet worden of dat er 
overcapaciteit is. 
Soms is het mogelijk capaciteit van of bij andere units of afdelingen in te zetten. 
Indien de capaciteit niet in overeenstemming met de vraag kan worden gebracht, wordt het 
hoofdproductieplan aangepast. 
Dit kan leiden tot aangepaste leveringsafspraken met klanten.  
 

 
 
De invloed van de tijdskeuzes uit de levensloopregeling en het cafetariasysteem op het 
hoofdproductieplan geeft het management van de organisatie inzicht in de gevolgen van deze 
tijdskeuzes. Op basis hiervan kan het managent de invloed van de aanvragen bepalen en 
beoordelen of en in hoeverre er vervangende capaciteit dient te komen of dat er voldoende 
ruimte in de planning is.  
 

Hoofdproductieplan

Aanpassen
hoofdproductieplan

Globaal beschikbare
capaciteit

Aanpassen
capaciteit

Globaal benodigde 
capaciteit

Schematische weergave van het werken met een productieplan; naar  Bakker, van Goor en van Houten
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9. Maken detailproductieplanning. 
 
Nadat het hoofdproductieplan is opgesteld, zal daarna per periode een detailproductieplan 
opgesteld worden. 
In het detailproductieplan wordt per periode aangegeven welke opdrachten of diensten 
wanneer en door wie worden uitgevoerd.  
Vanuit de prognoses die gemaakt zijn, is een hoofdproductieplan opgesteld en een globale 
benodigde capaciteitsplanning. Het is ook mogelijk om bepaalde producties of diensten door 
andere te laten uitvoeren. 
Als besloten wordt om zelf te gaan produceren of diensten te gaan verlenen, dan worden aan 
diensten of producten een prioriteit gegeven. Dit betekent dat de organisatie de ene opdracht 
belangrijker vindt dan andere opdrachten.  
Per opdracht of periode wordt dan vastgesteld welke capaciteit werkelijk nodig is. De 
benodigde capaciteit wordt benoemd in competenties, functies, aantallen en periodes. Daarna 
wordt bekeken of de benodigde capaciteit ook beschikbaar is.  
Bij het vaststellen van de beschikbare capaciteit wordt rekening gehouden met de korte  en 
langere periodes van afwezigheid van medewerkers in verband met vakantie, opleidingen, 
ziekte, zorgverlof, langdurig verlof e.d.  
Ook hier is een betrouwbare verlofregistratie en aanwezigheidsregistratie noodzakelijk. 
Indien de benodigde capaciteit niet beschikbaar is, kan men medewerkers vragen extra uren te 
willen werken of kan deze capaciteit worden ingehuurd. 
Daarna wordt per opdracht of per periode een detailproductieplanning gemaakt. 
Indien blijkt dat er capaciteit beschikbaar is welke niet nodig is voor het uitvoeren van 
opdrachten, kan deze overcapaciteit verhuurd worden aan andere units. Ook kan men 
medewerkers vragen tijdelijk minder uren te werken. 
 
De aard van de productie of dienstverlening is mede bepalend in hoeverre men eenvoudig 
tijdelijk vervangende capaciteit kan inhuren. 
 



  © Herman Huisink   september 2006  9
   

Hoofdproductie-
plan

prognoses

Globale capaciteits-
planning

Eigen
productie

Inhuren
capaciteit

Prioriteit
bepaling

opdrachten

Detail
productieplan

Capaciteit
beschikbaar

Capaciteit
niet beschikbaar

opdrachten

capaciteitsplanning

Uitbesteden
productie

Verhuren
overcapaciteit

detail productieplanning; naar Bakker, van Goor en van Houten

Extra uren
werken

Minder uren
werken

Overcapaciteit
beschikbaar

 
 



  © Herman Huisink   september 2006  10
   

11. Automatisering. 
Voor een correcte vastlegging van de diverse benodigde en beschikbare capaciteiten is een 
geautomatiseerde ondersteuning onmisbaar. Door een goede automatisering is het relatief 
eenvoudig om de specifieke benodigde capaciteit vast te stellen en deze te matchen met de 
beschikbare capaciteit. Hierdoor is het snel inzichtelijk of er voldoende specifieke capaciteit 
beschikbaar is voor productie of dienstverlening of dat er specifiek benodigde capaciteit 
ingehuurd moet worden van andere units of zelfs buiten de eigen organisatie. 
Op basis van deze capaciteitsplanning is het ook mogelijk om een goede indicatie van de te 
verwachten capaciteitskosten te krijgen en daardoor een goede prijscalculatie mogelijk te 
maken. 
Als tijdens de productie of dienstverlening de bestede capaciteit adequaat aan het product of 
de dienstverlening gekoppeld wordt, is het mogelijk de gemaakte capaciteitskosten snel te 
koppelen met de financiële administratie en de facturatie. 
 
Indien er veel flexibele capaciteit gevraag wordt of beschikbaar is een goed inzicht 
onontbeerlijk en daarbij kan een goede automatisering de organisatie ondersteunen. 
 
11. Conclusies. 
Levensloopregeling. 
In de praktijk blijkt dat het opnemen van verlof binnen de levensloopregeling wel degelijk 
invloed heeft op de beschikbare capaciteit. Een medewerker kiest er bewust voor om voor een 
langere periode of zelfs een lange periode met verlof te gaan. Dit heeft meestal gevolgen voor 
de detailproductieplanning en soms ook voor het hoofdproductieplan. De onderneming dient 
zelf voor vervanging te zorgen. Soms is dit relatief eenvoudig te realiseren omdat de 
vervangende capaciteit binnen de afdeling of unit gevonden kan worden. Ook kan het inzetten 
van tijdelijke krachten een goede oplossing bieden.  
Lastiger wordt het echter als de desbetreffende medewerker een meer solistische functie 
bekleed. Dan is het niet altijd mogelijk om deze afwezigheid adequaat op te vullen. In 
sommige gevallen kan dit betekenen dat bepaalde werkzaamheden niet binnen de 
onderneming zelf uitgevoerd kunnen worden en dat deze uitbesteed dienen te worden. Ook is 
het mogelijk dat de door deze medewerker uitgevoerde activiteiten gedurende een bepaalde 
periode niet uitgevoerd worden; hierover zal altijd overleg met klanten nodig zijn. 
Een voordeel bij het opnemen van verlof binnen de levensloopregeling is dat binnen de 
regeling afspraken tussen werkgever en werknemer gemaakt zijn over de termijn waarbinnen 
dit verlof aangevraagd en toegekend dienen te worden. 
 
Voor het sparen binnen de levensloopregeling zijn de gevolgen veel kleiner. Als er 
geldbronnen ingezet worden dan heeft dit geen gevolgen voor de capaciteit. Als er echter 
tijdbronnen ingezet worden om te sparen voor de levensloopregeling, dan zijn de gevolgen te 
vergelijken met de inzet van tijdsbronnen binnen flexibele arbeidsvoorwaarden. Deze 
gevolgen worden hierna beschreven.  
 
Flexibele arbeidsvoorwaarden. 
In de praktijk blijkt dat er in beperkte mate tijd uitgeruild wordt. Op jaarbasis kun je stellen 
dat het aantal uren extra vrije tijd waarvoor gekozen wordt, overeen komt met het aantal extra 
uren werken waarvoor gekozen wordt. De mate waarin gebruikt gemaakt wordt van 
tijdsuitruil is afhankelijk van de mogelijkheden binnen het pakket flexibele 
arbeidsvoorwaarden. Niet alleen het aantal medewerkers dat gebruik maakt van tijdsuitruil, 
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maar ook het aantal uren dat maximaal gekocht of verkocht kan worden en het maximale 
aantal uren dat meer of minder gewerkt kan worden, zijn van invloed. 
Echter het type medewerker dat uren verkoopt is een andere dan die uren koopt; de 
kwaliteiten en competenties zijn meestal niet uitwisselbaar. Meestal gaat het hier om een 
beperkt aantal uren per jaar.  
Ook de gevolgen van keuzes van medewerkers met schaarse competenties en kwaliteiten 
kunnen invloed hebben op de productieplanning.  
Je kunt niet stellen dat dit geen gevolgen heeft voor de productieplanning. Met name bij het 
opstellen van de detailproductieplan worden de invloeden van deze keuzes zichtbaar.  
 
Er zijn ook vormen van tijdsuitruil die een grotere invloed hebben op de productieplanning. 
Indien binnen een unit of afdeling door de medewerkers eenzijdig gekozen wordt, dan kunnen 
de gevolgen voor de productieplanning aanzienlijk zijn. Dit geldt ook voor medewerkers die 
beschikken over schaarse kwaliteiten en competenties.  
De keuze van de duur van de werkweek, de keuze om aanzienlijk meer of minder te werken 
dan de reguliere duur van de arbeidsuren op jaarbasis, het opnemen van levensloopverlof  
hebben invloed op het hoofdproductieplan. Bij het opstellen van het hoofdproductieplan 
worden deze invloeden zichtbaar. 
Omdat de keuzes meestal van te voren voor het komende kalenderjaar gemaakt worden, is het 
mogelijk de invloeden van deze tijdsuitruil zichtbaar te maken bij het opstellen van het 
hoofdproductieplan. Hierbij wordt een analyse gemaakt van de beschikbare capaciteit op 
jaarbasis en hierin dient duidelijk te worden in welke mate capaciteit het komende jaar 
beschikbaar is. Door deze te matchen met de benodigde capaciteit kan de manager 
maatregelen nemen om de gevraagde en beschikbare capaciteit in evenwicht te brengen 
Bij het opstellen van het detailproductieplan voor een periode wordt zichtbaar welke 
capaciteit de komende periode in welke mate beschikbaar is. Ook hier kan de manager 
maatregelen nemen om de gevraagde en beschikbare capaciteit in balans te brengen.  
Doordat de keuzes met betrekking tot tijdsuitruil ruim voor de planperiode gemaakt worden, 
zijn de gevolgen ervan beheersbaa r. 
De invloed van tijdsuitruil binnen cafetariasystemen op de productieplanning is daarom 
beperkt. 
 
De werkgever kan invloed uitoefenen op de capaciteit door het meer of minder werken te 
promoten en aantrekkelijk te maken door voor medewerkers gunstige criteria voor het ruilen 
te hanteren.  
Tijdsuitruil zal invloed hebben op de kosten voor de organisatie. Afhankelijk van de gemaakte 
keuzes door medewerkers kan dit positief of negatief uitvallen. 
 
Een andere conclusie is dat de tevredenheid van medewerkers toeneemt als de werkgever 
positief staat tegenover de levensloopregeling en het verruilen van arbeidstijd binnen een 
pakket flexibele arbeidsvoorwaarden. Het geeft de medewerkers de mogelijkheid meer balans 
tussen werk en privé aan te brengen, waardoor het verzuim en verloop gunstig beïnvloed 
wordt. Het is bekend dat in het jaar na invoering van flexibele arbeidsvoorwaarden bij 
organisaties het verzuim tijdelijk aanzienlijk daalde en het verloop afnam. Het is lastig om 
deze voordelen bedrijfseconomisch  vast te stellen. 
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