
8  DeVrijeBeroeper

Veel vrije beroepers worden geconfronteerd met tijdsdruk  

en tijdtekort waardoor er enkel nog de dringendste zaken worden afgehandeld  

en er veel brandjes moeten worden geblust. 

HELP!  
IK HEB GEEN TIJD!

Wat met mijn personeelsbeleid?

VOORDELEN  
VAN GOED TIME 
MANAGEMENT
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Druk druk druk! Dit is vaak het antwoord als je iemand 

vraagt hoe het op het werk gaat en geeft zeer goed het 

tijdtekort dat iedereen ervaart weer. Veel vrije beroe-

pers worden geconfronteerd met tijdsdruk en tijdtekort 

waardoor er enkel nog de dringendste zaken worden af-

gehandeld en er veel brandjes moeten worden geblust. 

Dit is uiteraard alles behalve ef�ciënt en ook weinig 

effectief. Want door op een ongeorganiseerde manier 

met tijd om te gaan verlies je juist heel veel tijd en kom 

je er nooit toe om met meer strategische of beleidsma-

tige thema’s bezig te zijn. Dit is dan ook een van de 

redenen waarom men, ook al ziet men het belang ervan 

in, er niet toe komt om een professioneel personeelsbe-

leid uit te werken. Want laten we eerlijk zijn hier kruipt 

heel wat denkwerk (en dus tijd) in en bovendien moet je 

de implementatie ervan goed opvolgen.

 &  & TipsTricks
1  

 Tijd is altijd een beslissing.

2  Plan moeilijke taken op een tijdstip  
 waarop je het meeste energie hebt.

3  Probeer eerst de grootste en vervelendste klus  
 af te werken

4  Laat je inbox je dagplanning niet bepalen.  
 Raadpleeg e-mails eenmaal in de voormiddag  
 en eenmaal in de namiddag.

5  Perfectionisme kost veel tijd: bepaal welke taken  
 echt perfect moeten zijn en besteed wat minder tijd  
 aan de andere taken.

6  Ruim je bureau regelmatig op.

7  Evalueer wat je met je vrijgekomen tijd doet.

8  Wie doelbewust plant zal uiteindelijk  

ESF investeert 
in jouw toekomst

U kan steeds een beroep doen op GRATIS begelei-

ding en advies voor het ontwikkelen of optimalise-

ren van uw personeelsbeleid. Neem contact op 

met charlotte.pollet@federatievrijeberoepen.be 

PERSONEELSBELEID  
UITDENKEN - 4-STAPPENPLAN

Het uitdenken en implementeren van een personeels-

beleid is een B-taak. Het is zeer belangrijk, maar niet  

altijd even dringend (tenzij zich er een probleem  

voordoet met een van de medewerkers). Met boven-

staand stappenplan zijn we al op de goede weg om tijd 

vrij te maken voor het personeelsbeleid, door  

dagdagelijkse taken te delegeren en door tijdverspillers 

te minimaliseren komt er tijd vrij om een beleid uit te 

denken en om hier een actieplan aan te koppelen.

1 Verzamel voldoende informatie en bepaal  

welke richting je uit wil gaan

2 Maak een actieplan op met een prioriteitenlijst:  

wat doen we eerst en hoe pakken we het aan?  

Je kan onmogelijk alles in één keer implementeren, 

kies wat jij het belangrijkste en dringendste vindt.

3 Koppel deadlines aan je actieplan

4 Evalueer jaarlijks je beleid en stel bij indien nodig

Geef het personeelsbeleid de tijd om zich te ontwikkelen 

(ook in de hoofden van jouw medewerkers). Beleid is iets 

op lange termijn dat de tijd nodig heeft om te groeien.

B-TAKEN
Inplannen: beslis wanneer je 

deze taak zal uitvoeren.

D-TAKEN
Ooit: voer deze taak uit 

wanneer je eens tijd hebt.

A-TAKEN
Onmiddellijk: voer deze taak 

onmiddellijk zelf uit.

C-TAKEN
Groepeer deze taken en 
delegeer of beperk ze  
in de tijd, streef geen  

perfectie na.
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Dringend

    TIJD MAKEN IN EEN 5-STAPPENPLAN

1 Hou een logboek bij (gedurende 1 maand)

2 Maak een tijdanalyse

3 Identificeer tijdbespaarders en tijdverspillers

4 Deel je taken in op basis van de prioriteitenmatrix van 
Eisenhower

5 Bepaal op basis van deze indeling welke taken  
je moet inplannen, schrappen, delegeren, etc. 

 Zie grafiek rechts.


