
Timemanagement 

10 tricks om het meeste uit

de tijd te halen 



Een van de meest universele uitdagingen voor ondernemers is timemanagement. 

Ondernemers dragen veel taken en verantwoordelijkheden, werken zowel als visionair leider als

eerstelijnsmedewerker - en schakelen constant tussen de twee rollen. Als eigen baas heb je de

leiding over hoe je elk moment besteedt. De beslissing die je neemt waar je jouw tijd aan wilt

besteden, is van cruciaal belang voor de gezondheid van je bedrijf.

Bij The Alternative Board® (TAB) zijn we ons erg bewust van de moeilijkheden die ondernemers

hebben om hun tijd te beheren. We hebben verhalen gehoord van zowel TAB-leden als andere

ondernemers die we in de loop der jaren hebben ontmoet, en we wilden de uitdagingen

waarmee ze worden geconfronteerd beter begrijpen.

TAB ondervroeg 323 ondernemers over hun uitdagingen op het gebied van timemanagement.

De onderzoeksresultaten waren verhelderend. Ze lieten niet alleen zien waar ondernemers het

meest  mee worstelen, maar hielpen ook te verduidelijken aan welke specifieke activiteiten zij

dachten dat hun tijd het meest waardevol zou kunnen worden besteed.

Naast de enquêtegegevens hebben we ook timemanagement tips verzameld van TAB-leden en

andere ondernemers die routinematig een evenwicht vinden tussen 'urgente' dagelijkse

afleidingen en belangrijker strategisch werk in hun bedrijf.

Door echte gegevens te combineren over hoe ondernemers van kleine bedrijven hun tijd

daadwerkelijk doorbrengen met inzichten die zijn verzameld van TAB-leden en andere

ondernemers die voor dezelfde uitdagingen staan, hebben we een strategische 'gids' gemaakt

om je te helpen de waarde van elke minuut terug te winnen en jouw energie te concentreren

daar waar het thuishoort.
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Over het onderzoek
Wie zijn de ondernemers die hebben bijgedragen aan onze

enquête?
Het zijn doorgewinterde professionals

90 procent van de respondenten in de enquête hebben hun bedrijf al acht jaar gestart en 56 procent al meer dan 20

jaar geleden.

Ze zijn eigenaar van kleine bedrijven 

42 procent van de respondenten heeft tussen de twee en negen werknemers en 38 procent heeft 10 tot 49

werknemers. 70 procent van de respondenten heeft een jaaromzet van € 1 miljoen of meer.

Ze vertegenwoordigen een grote verscheidenheid aan demografie en bedrijfstakken 

De respondenten komen uit de VS, Canada, het VK, Nieuw-Zeeland en Ierland. De meest voorkomende industriële

sectoren die vertegenwoordigd zijn, zijn professionele dienstverlening, fabricage en bouw.



Een belangrijk thema dat in onze enquête uitgelicht wordt, is dat de meeste ondernemers

minder tijd besteden AAN hun bedrijf dan ze zouden willen (taken zoals strategische planning,

marketing en andere leidinggevende verantwoordelijkheden) dan dat ze IN hun bedrijf werken

(het uitvoeren van herhaalde administratieve of klantgerichte taken die aan een medewerker

kunnen worden gedelegeerd). Hoewel de laatste taken vaak het meest urgent aanvoelen, zijn

het de juist strategische verantwoordelijkheden die het meest cruciaal zijn voor een gezonde,

vooruitstrevende organisatie.

Uit ons onderzoek bleek dat er een kloof bestaat tussen de manier waarop de meeste

ondernemers hun tijd besteden en hoe ze vinden dat ze die tijd zouden moeten besteden.

Terwijl ondernemers vinden dat ze 41,7 uur per week zouden moeten werken gaf gemiddeld 63

procent aan meer dan 50 uur per week te werken (het gemiddelde was 49,4 uur werk per

week).

Het is niet alleen een kwestie van hoeveel tijd ze op het werk doorbrengen; ondernemers zijn

grotendeels ontevreden over hoe ze hun tijd besteden. Terwijl 73 procent liever aan

strategische activiteiten werkt, wordt slechts 32 procent van hun tijd daadwerkelijk aan die

taken besteed.
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Hoe besteden zelfstandige ondernemers hun tijd?

49,4 Aantal uren per week hoeveel de

gemiddelde ondernemer werkt

Bestrijding van de tirannie van het urgente 

Een van de redenen voor deze discrepantie is dat veel ondernemers van kleine bedrijven lijden

onder de tirannie van het urgente. In plaats van tijd en energie vrij te maken voor essentiële

leiderschapsverantwoordelijkheden, worden ondernemers vaak afgeleid door minder

belangrijke taken die een groter gevoel van urgentie hebben. De ondernemers die we hebben

ondervraagd, besteden slechts 34 procent van hun tijd aan activiteiten die belangrijk zijn en het

bedrijf helpen groeien.

Volgens onze respondenten, zijn de meest waardevolle activiteiten:

Nieuwe kansen creëren Een betere balans tussen

werk en privé en

persoonlijke groei

bereiken

Omzetgroei
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De rest van de tijd wordt besteed aan minder kritieke taken. E-mails en administratieve taken

werden consequent genoemd als gebieden waarin ondernemers het meeste van hun tijd

verspillen. In feite gaven respondenten aan dat ze maar liefst 32 procent van hun tijd besteden

aan e-mailen of surfen op het web.

Ben je een dure 'verzamelaar' van werkzaamheden (gopher)?

Hoeveel tijd besteed je aan het uitvoeren van opdrachten, het werken aan je website of het

uitvoeren van andere ondergeschikte taken? Dat is de vraag die Dan Ryan wil dat je jezelf stelt.

"Veel ondernemers besteden hier enorm veel tijd aan, om dat op te pakken of anderszins taken

uit te voeren die door een minder duur teamlid zou moeten worden gedaan", aldus Ryan.

In plaats daarvan raadde hij ondernemers aan zich op het volgende te concentreren:

1

2

3

Wat doe jij beter dan wie dan ook? (nieuwe strategische relaties opbouwen of nieuwe

accounts verkopen)

Wat heeft het bedrijf van jou nodig? (visionair zijn, leiding geven en met klanten

praten) 

Wat hou jij je graag mee bezig? (nieuwe relaties ontwikkelen, problemen oplossen,

nieuwe aanbiedingen bedenken of personeel ontwikkelen om al het bovenstaande te

doen)

"Zou dat extra beetje inkomsten

niet veel meer opleveren dan de

kosten van een minder dure

verzamelaar van werkzaamheden

(gopher)?"

Dan Ryan

 

Eigenaar, Dan the Window Man

Denver, CO - Lid sinds 2012

Plan de dag rond je focus
Wanneer heb je de bandbreedte om je het beste te concentreren op je echt belangrijke werk?

Of je nu 's morgens vroeg of tot 's avonds laat werkt, zoek en bescherm die tijd.

Zoals Nathan Blecharczyk, mede-oprichter van Airbnb, tegen Kevin Kruse zei in zijn boek '15

Secrets Successful People Know About Time Management': “Ik probeer mijn agenda in

omgekeerde volgorde te vullen, van het einde van de dag tot het begin van de dag; Ik probeer

de ochtend te reserveren voor 'echt werk'. Ik merk dat ik me 's ochtends meer kan

concentreren, terwijl het moeilijker is om me te concentreren nadat ik ben gebombardeerd

door vergaderingen, dus ik probeer vergaderingen te bewaren voor later op de dag. "

Nathan Blecharczyk

Medeoprichter Airbnb



Klantkwesties, vragen van werknemers en andere kleine noodgevallen zijn een onvermijdelijk

onderdeel van de dag van elke zelfstandige ondernemer. Daarom neemt Kristopher Jones "je-

kunt-mij-storen-momenten" op in zijn dagelijkse schema. Het helpt hem zijn geest gefocust te

houden op de belangrijke taken die voorhanden zijn.

Zoals Jones schrijft voor Open Forum: “Bij LSEO weten mijn teamleiders dat ik elke dag

beschikbaar ben van 9 - 9:30 uur en 16:30 - 17 uur - en geen minuut wordt verspild tijdens deze

geplande "je-kunt-mij-storen-momenten".

Kristopher Jones

Oprichter en CEO, LSEO.com
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Hoe kunnen ondernemers nog productiever zijn?

We vroegen ondernemers om de gebieden te beoordelen die ze zouden kunnen verbeteren om

meer productieve tijd te winnen op een schaal van 1 tot 10 (waarbij 10 de belangrijkste is). Het

volgende is het percentage respondenten dat dat item met een acht of hoger heeft

beoordeeld.

Meer tijd

besteden aan

het voltooien

van echt

urgente

taken

Medewerkers

verantwoordelijk

houden voor

daadwerkelijke

resultaten

Meer tijd

besteden aan

het verbeteren

van

vaardigheden

als ondernemer

Administrative

taken

overdragen

Stoppen met

werken

onder hun

salarisniveau

Voorkomen

dat

medewerkers

taken aan

hen “naar

boven”

delegeren

Meer tijd

buiten het

bedrijf

besteden

Deze antwoorden vallen in verschillende categorieën: prioriteit geven aan het werken aan het

bedrijf in plaats van in het bedrijf, het managen van werknemers en het delegeren van taken en

persoonlijk groeien als ondernemer.

Plan onderbreking momenten in 

Bepaal jouw prioriteiten

De dagelijkse prioriteiten van het runnen van een bedrijf zijn niet altijd te combineren met de

lange termijn die een ondernemer in gedachten moet houden. Bijna acht op de tien

respondenten waren het erover eens dat ze productiever zouden kunnen zijn door tijd te

besteden aan het voltooien van echt urgente taken.

Op de vraag op welke op high-level taken ze zich zouden concentreren als ze tijd zouden

kunnen vrijmaken, verdeelden ondernemers dit grotendeels over de volgende gebieden:

Marketing/PR/Sales Strategische Planning Product/Service Devlp. Strategische Partnerships

32% 24% 15% 11%
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Welke nieuwe kansen zouden er, voor jou als ondernemer, in jouw

bedrijf ontstaan als je veel tijd zou kunnen besteden aan deze vier

gebieden? Hoe zou jouw bedrijf nog meer kunnen groeien als je

hiervan je prioriteiten zou maken?

Geplande telefoongesprekken

In plaats van zich de hele dag door te laten storen, beantwoordt Michael Finkler alleen

telefoontjes op afgesproken tijden: 8.00 uur, 11.30 uur en 16.00 uur. Om verwachtingen te

managen, laat Finkler zijn voicemail bellers vertellen wanneer oproepen worden beantwoord,

en legt hij een proces uit voor het afhandelen van noodsituaties. "Mijn klanten hebben me

verteld dat ze dit bericht leuk vinden, omdat ze dan weten wanneer ze mijn terugbelgesprek

kunnen verwachten", zei hij.

Michael Finkler

Team Restoration Inc. Rockford, Michigan

TAB Lid sinds 2007

E-mail tactieken

E-mail is een krachtig zakelijk hulpmiddel, maar het staat ook bovenaan de lijst met

tijdverspillers voor ondernemers. Robert Ferrara heeft zijn inbox gemanaged door een

combinatie van een aantal tactieken. Hij heeft e-mailmeldingen uitgeschakeld om te voorkomen

dat hij wordt gestoord terwijl hij zich op ander werk concentreert, en heeft ook Outlook-regels

opgesteld om e-mails in mappen te ordenen en bepaalde soorten e-mails automatisch naar

anderen door te sturen. Hierdoor kan hij e-mails verwerken wanneer het hem uitkomt, in plaats

van er de hele dag op te reageren.

Robert Ferrara

President, Atlantic Industrial Technologies

Shirley, NY

TAB Lid sinds 2009

Gebruik beschikbare tools

Ondernemers zien te vaak gemakkelijke en toegankelijke tools over het hoofd en zijn op zoek

naar een wondermiddel om de productiviteit te verbeteren. Sheridan Walker raadde aan om

niet verder te kijken dan je eigen smartphone. "Onze telefoons hebben een enorme hoeveelheid

technologie die kan worden gebruikt om te helpen bij Timemanagement", zei hij.

Spraakherkenningstools (siri)  kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om sneller te sms'en en e-

mails te beantwoorden, of om 'handsfree' te bellen tijdens het rijden.

Sheridan Walker

CEO, HirePotential, Inc. Denver, Colorado

TAB Lid sinds 2015



 

Veel ondernemers vertrouwen op hun geheugen om terugkerende procedures, systemen en

trainingsmateriaal op te slaan.

Maar dit creëert alleen een situatie waarin elke beslissing via de eigenaar moet worden

genomen, in combinatie met de mogelijke tijdverspilling van gemiste stappen of weggelaten

informatie.

Daarom is Kris Derrig een groot voorstander van schriftelijke procedures, vooral als het gaat

om het opleiden van nieuwe medewerkers. "Ik heb de neiging om kortere wegen te nemen,

simpelweg omdat ik zo ervaren ben in het uitvoeren van de klus," zei Derrig. "Dat kan een

nieuwe werknemer zelfs in verwarring brengen of vertragen."

Kris Derrig

President, Action Machined Products

Copiague, New York

TAB Lid sinds 2007 

Ondernemers kunnen meer problemen veroorzaken dan ze oplossen door de taak te delegeren

en vervolgens micromanagement toe te passen, schrijft Tom Borg voor het blad 'Entrepreneur'.

"Er is een fundamentele angst in ons allemaal, dat als we gewoon loslaten, we de controle

kunnen verliezen, wat kan resulteren in een catastrofaal gevolg", schrijft hij.

Hij vraagt ondernemers na te denken over de gevolgen voor de gezondheid van het bedrijf, de

tijd die ze hebben voor andere taken en de hoeveelheid stress die ze hebben opgelopen als ze

niet kunnen loslaten. "Wanneer een bedrijfs- of organisatieleider deze bezorgdheid om de

controle te verliezen kan wegnemen door echt aan anderen te delegeren wat er moet

gebeuren, kan dit resulteren in echte groei."

Tom Borg

President, Tom Borg Consulting

Goed delegeren en het goed managen van de vaardigheden van je personeel zijn vereist om

lagere prioriteiten over te kunnen dragen, zodat jij je kunt concentreren op taken met hogere

prioriteit. Meer dan de helft van de items waarvan respondenten zeiden dat ze hen zouden

helpen de meest productieve tijd te winnen, was het delegeren van administratieve taken aan

werknemers en hen verantwoordelijk te houden voor dat werk.
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Management en delegeren

Welke taken die vandaag op je lijst staan, kunnen aan een werknemer worden gedelegeerd?

Als het niet mogelijk lijkt om een taak op laag niveau te delegeren, vraag jezelf dan af

waarom niet. Moet je investeren in het opleiden van huidige medewerkers om over de

nodige vaardigheden te beschikken? Of is het tijd om een nieuw iemand aan te nemen? 

Schrijf alles op

Leren om los te laten

WAAR GAAT DE

TIJD NAAR TOE?
Email: 32%

interactie met

medewerkers: 25%

Interactie met

klanten: 21% 
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Persoonlijke groei 
Zes op de tien van onze respondenten waren van mening dat ze meer productieve tijd konden

vrijmaken door hun zakelijke vaardigheden te verbeteren, terwijl vier op de tien van mening

waren dat dit kon worden bereikt door simpelweg meer tijd buiten het bedrijf door te brengen.

Dit duidt op de behoefte aan mentorschap, begeleiding en training, die voor eenzame

eigenaren van kleine bedrijven moeilijk te verkrijgen zijn. De wens van veel ondernemers voor

meer formele planning blijkt ook uit het percentage ondernemers die denken dat ze

productiever zouden zijn door maandelijkse / wekelijkse / dagelijkse taken en deadlines vast te

stellen (28 procent) en te werken vanuit een formeel strategisch plan (19 procent).

Welke leiderschapsvaardigheid

zou je kunnen leren die de meeste

invloed heeft op jouw bedrijf?

Werk je al vanuit een strategisch

plan? Hoe kan jouw bedrijf groeien

als je meer verantwoordelijkheid 

 neemt en weloverwogen beslist

over je volgende stappen?

Focus herpakken door een simpele vraag

Wanneer Charlie Weisinger merkt dat hij in te veel richtingen wordt getrokken, gebruikt hij een

eenvoudige vraag om zich opnieuw te concentreren: "is waar ik aan werk de belangrijkste

prioriteit?" "We kunnen uit het oog verliezen wat belangrijk is in ons werk en leven", aldus

Weisinger.

Charlie Weisinger

President, Weisinger Law Firm

San Antonio, Texas

TAB Lid sinds 2012

Houd het doel klein en gefocust

“Hoe meer je in één keer probeert te bereiken, hoe minder efficiënt je het allemaal voor elkaar

krijgt", zei Kris Kelso. Hij geeft er de voorkeur aan om zich op een of twee projecten tegelijk te

concentreren en het werk eraan af te ronden voordat hij naar het volgende project gaat. "Je

vermijdt de‘ transactiekosten ’van het te vaak verschuiven van je focus tussen projecten, en je

krijgt een groter en vaker gevoel van voldoening,” zei Kelso.

Kris Kelso

President, The Kelso Group

Nashville, Tennessee

TAB Lid sinds 2016
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Slim tijdbeheer is essentieel voor werken

aan het bedrijf, in plaats van alleen in het bedrijf
De ondernemers die we ondervroegen, wisten al welke taken op hoog niveau de grootste

impact zouden hebben op hun bedrijf - en welke minder belangrijke taken hun tijd ‘opeten’. Het

puzzelstukje dat veel ondernemers missen, is een strategisch plan voor de toekomst en het

nemen van de verantwoordelijkheid om dat plan uit te voeren.

Dit wordt geïllustreerd door een laatste bevinding in onze enquête: TAB-leden besteden meer

tijd aan hun bedrijf dan in hun bedrijf, vergeleken met niet-TAB-leden. Ze besteden ook meer

tijd aan interactie met werknemers en hebben een effectiever strategisch plan voor hun bedrijf.

Dit suggereert dat toegang tot andere collega-ondernemers, mentorschap en coaching

belangrijke elementen zijn om hen te helpen op koers te blijven.

Sinds lidmaatschap bij TAB

Meer dan 3.500 zelfstandige ondernemers over de hele wereld hebben zich aangesloten bij een

TAB Business Owner Advisory Board om hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen met real-

world strategieën en verantwoording.

Sinds zelfstandige ondernemers bij TAB zijn gekomen, meldt 73 procent van onze leden meer

omzet en winst, 58 procent geniet van een betere balans tussen werk en privé en 94 procent

zegt beter met andere mensen en organisatorische problemen om te kunnen gaan. De waarde

die TAB-leden benoemen uit Advisory Board Meetings en 1-op-1 Business Coaching-sessies is

tastbaar: terwijl de landelijke gemiddelde omzetgroei voor 2019 7,8 procent bedroeg,

rapporteerden TAB-leden gemiddeld 15 procent.

Timemanagement werkblad

De eerste stap om grip te krijgen op het beheer van je tijd, is te begrijpen waar je deze aan

besteed. Gebruik dit werkblad voor Timemanagement om je tijd gedurende de dag bij te

houden in stappen van 30 minuten. Bereken aan het einde van een week hoeveel tijd je

besteedt aan activiteiten zoals:

Strategisch werk op hoog niveau 

Werk op laag niveau 

 

Ontspanning

Klusjes

 

Tijd met familie

Uitstelgedrag

 

Slaap

Als je jouw tijd een volledige week bijhoudt, krijg je meer inzicht in waar je jouw tijd inefficiënt

aan besteed en ontdek je activiteiten waar je elke dag meer uren aan kunt besteden.
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De missie van The Alternative Board    (TAB) is om eigenaren van kleine bedrijven te

voorzien van collegiaal peer-to-peer-advies van collega-ondernemers en Business

Coaching van ervaren zakelijke professionals. TAB helpt vooruitstrevende

ondernemers hun bedrijf te laten groeien, de winstgevendheid te vergroten en hun

leven te verbeteren door gebruik te maken van lokale Advisory Boards, Business

Coaching en eigen strategische diensten en tools.

 

Door lid te worden van The Alternative Board krijg je toegang tot middelen en

deskundig advies om je te helpen bij het ontwikkelen van een strategisch plan zodat

jouw bedrijf kan groeien. Zoek een TAB Advisory Board bij jou in de buurt en begin

vandaag nog met het laten groeien van je bedrijf.

 

Vond je deze informatie nuttig? Help iemand anders door dit whitepaper door te

sturen.
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Is TAB voor jou?

www.TheAlternativeBoard.nl


