
 VOORBEELDEN JAARSCHEMA  
 VIERDAAGSE WERKWEEK 55-PLUS  

  
 
 
 
 
 
 
 
1. Bouwplaatswerknemer zonder wintersluiting 

2. Bouwplaatswerknemer met wintersluiting 

3. Uta-werknemer zonder wintersluiting 

4. Uta-werknemer met wintersluiting 

______________________________________________________ 
 

Algemene toelichting  
(Lees voor meer uitleg en voorwaarden de brochure Vierdaagse werkweek 55-plus) 
 
 Werknemers die ten minste 55 jaar zijn en voltijd werken (40 uur p/w) kunnen deelnemen. 

 
 Elke werknemer heeft recht op vrije dagen. Voor bouwplaats en uta is dit verschillend. 

 
 
 
  

 Werknemers uit de geboortejaren tot en met 1965 hebben recht op extra roostervrije dagen (ERVD). 
Hieronder staat per geboortejaar het aantal extra dagen waarop de werknemer in 2022 recht heeft.  

 
 
 
 

 
 
* De werknemer die tijdens het kalenderjaar 2022 de    
   leeftijd van 57 jaar bereikt heeft vanaf dat moment   
   recht op het aantal dagen naar rato van het deel van  
   het jaar dat hij/zij 57 is.  

 
 Omdat de opbouw van vakantiedagen en (extra) roostervrije dagen gespreid over het jaar plaatsvindt, 

worden de dagen ook gespreid over het jaar opgenomen. 
 
 Als de werknemer dagen koopt, dan wordt het bedrag in gelijke delen per betalingsperiode ingehouden op 

het loon of salaris. Ook als bijvoorbeeld de koopdagen alleen in december worden ingeroosterd. 
 

 De werknemer kan in plaats van dagen kopen ervoor kiezen een aantal weken per jaar vijf dagen te 
werken. 

2022 

bouwplaats uta

1955 en eerder 13 11

1956 - 1961 10 9

1962 9 8

1963 8 7

1964 7 6

  1965* 6 5

Geboortejaar

aantal extra dagen

  werknemer feestdagen vakantiedagen roostervrije dagen

  bouwplaats 5 25 20

  uta 5 25 15

https://www.tbbouwinfra.nl/Assets/uploads/2021/11/VitaalDoorwerkenInDeBouw_november2021.pdf


1. BOUWPLAATSWERKNEMER ZONDER WINTERSLUITING 

 

 
 
 

 
 

* Het aantal koopdagen of weken waarin de werknemer 5 dagen werkt is afhankelijk van het aantal  

   extra roostervrije dagen (ERVD) waar de werknemer recht op heeft. Dit is weer afhankelijk van het 

geboortejaar.  

   De werknemer die tijdens het kalenderjaar 2022 de leeftijd van 57 bereikt heeft vanaf dat moment recht op 

het aantal dagen naar rato van het deel van het jaar dat hij 57 is. 

 

 
 

 

 

 

  

week soort dag week soort dag

1 roostervrije dag 27 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek

2 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek 28 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek

3 vakantiedag 29 roostervrije dag

4 roostervrije dag 30 roostervrije dag

5 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek 31 zomervakantie (5 vakantiedagen)

6 vakantiedag 32 zomervakantie (5 vakantiedagen)

7 roostervrije dag 33 zomervakantie (5 vakantiedagen)

8 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek 34 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek

9 vakantiedag 35 roostervrije dag

10 roostervrije dag 36 roostervrije dag

11 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek 37 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek

12 vakantiedag 38 vakantiedag

13 roostervrije dag 39 roostervrije dag

14 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek 40 roostervrije dag

15 vakantiedag 41 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek

16 feestdag (Pasen) 42 vakantiedag

17 feestdag (Koningsdag) 43 roostervrije dag

18 roostervrije dag 44 roostervrije dag

19 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek 45 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek

20 vakantiedag 46 vakantiedag

21 feestdag (Hemelvaart) 47 roostervrije dag

13 roostervrije dag 48 roostervrije dag

23 feestdag (Pinksteren) 49 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek

24 ERVD of koopdag of 5-daagse werkweek 50 vakantiedag

25 roostervrije dag 51 roostervrije dag

26 roostervrije dag 52 feestdag (Kerst)

5 Feestdagen

25 Vakantiedagen

20 Roostervrije dagen

14 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek*

Geboortejaar 1965 1964 1963 1962 1956 - 1960 1955 en eerder

Aantal ERVD 6 7 8 9 10 13

Aantal koopdagen of 5-daagse werkweken 8 7 6 5 4 1



2. BOUWPLAATSWERKNEMER MET WINTERSLUITING 
 

 
 
 

 
 

* Het aantal koopdagen of weken waarin de werknemer 5 dagen werkt is afhankelijk van het aantal  

   extra roostervrije dagen (ERVD) waar de werknemer recht op heeft. Dit is weer afhankelijk van het 

geboortejaar.  

   De werknemer die tijdens het kalenderjaar 2022 de leeftijd van 57 bereikt heeft vanaf dat moment recht op 

het aantal dagen naar rato van het deel van het jaar dat hij 57 is. 

 

 
 

  

week soort dag week soort dag

1 wintersluiting (5 roostervrije dagen) 27 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

2 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 28 vakantiedag

3 vakantiedag 29 roostervrije dag

4 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 30 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

5 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 31 zomervakantie (5 vakantiedagen)

6 roostervrije dag 32 zomervakantie (5 vakantiedagen)

7 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 33 zomervakantie (5 vakantiedagen)

8 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 34 roostervrije dag

9 vakantiedag 35 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

10 roostervrije dag 36 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

11 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 37 vakantiedag

12 vakantiedag 38 roostervrije dag

13 roostervrije dag 39 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

14 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 40 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

15 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 41 vakantiedag

16 feestdag (Pasen) 42 roostervrije dag

17 feestdag (Koningsdag) 43 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

18 roostervrije dag 44 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

19 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 45 vakantiedag

20 vakantiedag 46 roostervrije dag

21 feestdag (Hemelvaart) 47 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

22 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 48 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

23 feestdag (Pinksteren) 49 vakantiedag

24 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 50 roostervrije dag

25 vakantiedag 51 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

26 roostervrije dag 52 wintersluiting (4 roostervr. + 1 Kerstdag)

5 Feestdagen

25 Vakantiedagen

20 Roostervrije dagen

22 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek*

Geboortejaar 1965 1964 1963 1962 1956 - 1960 1955 en eerder

Aantal ERVD 6 7 8 9 10 13

Aantal koopdagen of 5-daagse werkweken 16 15 14 13 12 9



3. UTA-WERKNEMER ZONDER WINTERSLUITING 
 

 
 

 

 
 

* Het aantal koopdagen of weken waarin de werknemer 5 dagen werkt is afhankelijk van het aantal  

   extra roostervrije dagen (ERVD) waar de werknemer recht op heeft. Dit is weer afhankelijk van het 

geboortejaar.  

   De werknemer die tijdens het kalenderjaar 2022 de leeftijd van 57 bereikt heeft vanaf dat moment recht op 

het aantal dagen naar rato van het deel van het jaar dat hij 57 is. 

 

 
 

 

 

week soort dag week soort dag

1 roostervrije dag 27 roostervrije dag

2 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 28 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

3 vakantiedag 29 roostervrije dag

4 roostervrije dag 30 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

5 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 31 zomervakantie (5 vakantiedagen)

6 vakantiedag 32 zomervakantie (5 vakantiedagen)

7 roostervrije dag 33 zomervakantie (5 vakantiedagen)

8 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 34 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

9 roostervrije dag 35 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

10 vakantiedag 36 roostervrije dag

11 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 37 vakantiedag

12 roostervrije dag 38 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

13 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 39 roostervrije dag

14 vakantiedag 40 vakantiedag

15 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 41 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

16 feestdag (Pasen) 42 roostervrije dag

17 feestdag (Koningsdag) 43 vakantiedag

18 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 44 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

19 roostervrije dag 45 roostervrije dag

20 vakantiedag 46 vakantiedag

21 feestdag (Hemelvaart) 47 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

22 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 48 roostervrije dag

23 feestdag (Pinksteren) 49 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

24 roostervrije dag 50 roostervrije dag

25 vakantiedag 51 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

26 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 52 Feestdag (Kerst)

5 Feestdagen

25 Vakantiedagen

15 Roostervrije dagen

19 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek*

Geboortejaar 1965 1964 1963 1962 1956 - 1960 1955 en eerder

Aantal ERVD 5 6 7 8 9 11

Aantal koopdagen of 5-daagse werkweken 14 13 12 11 10 8



4. UTA-WERKNEMER MET WINTERSLUITING 

 

 
 
 

 
 
 

* Het aantal koopdagen of weken waarin de werknemer 5 dagen werkt is afhankelijk van het aantal  

   extra roostervrije dagen (ERVD) waar de werknemer recht op heeft. Dit is weer afhankelijk van het 

geboortejaar.  

   De werknemer die tijdens het kalenderjaar 2022 de leeftijd van 57 bereikt heeft vanaf dat moment recht op 

het aantal dagen naar rato van het deel van het jaar dat hij 57 is. 
 

 
 

 

 

week soort dag week soort dag

1 wintersluiting (5 roostervrije dagen) 27 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

2 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 28 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

3 vakantiedag 29 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

4 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 30 roostervrije dag

5 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 31 zomervakantie (5 vakantiedagen)

6 vakantiedag 32 zomervakantie (5 vakantiedagen)

7 roostervrije dag 33 zomervakantie (5 vakantiedagen)

8 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 34 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

9 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 35 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

10 vakantiedag 36 vakantiedag

11 roostervrije dag 37 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

12 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 38 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

13 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 39 roostervrije dag

14 vakantiedag 40 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

15 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 41 vakantiedag

16 feestdag (Pasen) 42 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

17 feestdag (Koningsdag) 43 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

18 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 44 vakantiedag

19 roostervrije dag 45 roostervrije dag

20 vakantiedag 46 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

21 feestdag (Hemelvaart) 47 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

22 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 48 vakantiedag

23 feestdag (Pinksteren) 49 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

24 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 50 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

25 vakantiedag 51 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek

26 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek 52 wintersluiting (4 roostervr. + 1 kerstdag)

5 Feestdagen

25 Vakantiedagen

15 Roostervrije dagen

27 ERVD / koopdag / 5-daagse werkweek*

Geboortejaar 1965 1964 1963 1962 1956 - 1960 1955 en eerder

Aantal ERVD 5 6 7 8 9 11

Aantal koopdagen of 5-daagse werkweken 22 21 20 19 18 16




