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Veel land- en tuinbouwers onderschatten de 

arbeidskosten van hun bedrijf. Toch kan een goed 

management de rendabiliteit van uw bedrijf 

verhogen. Investeringen moeten weldoordacht 

gebeuren, niet om zomaar te investeren. 

Vanuit de overheid steunen we daarom ook arbeids-

besparende investeringen via het VLIF. Zo kunnen 

investeringen in arbeidsbesparende technieken 

de rendabiliteit van uw bedrijf verhogen. Arbeids-

ratio nalisatie is trouwens één van de criteria onder 

de economische pijler van duurzaamheid in het 

selectiekader van het VLIF. 

Schaalvergroting betekent het zoeken naar meer 

en geschikt personeel, het beheren van personeel, 

arbeidsanalyses maken, taken delegeren, … Deze 

brochure kan u helpen om de juiste antwoorden 

op het arbeidsvraagstuk te vinden. Ze verhogen 

niet alleen de rendabiliteit, maar geven u ook meer 

gemoedsrust en arbeidsvreugde. 

Ik ben zeker dat deze brochure u zal inspireren, 

zodat we samen kunnen blijven werken aan 

rendabele en leefbare bedrijven!

Joke Schauvliege

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

VOORWOORDEN

VOORWOORD     

Als land- en tuinbouwer ben je dag in dag uit bezig 

met veranderingen. Hierbij is het noodzakelijk om 

vooruit te kijken en te zoeken naar andere en nieuwe 

mogelijkheden op het bedrijf. Of naar manieren om 

het gewoon makkelijker en beter te doen.

Bij het nemen van beslissingen op sleutelmomenten 

is het financiële plaatje van wezenlijk belang. Het 

moet kloppen onder de meet. Met het actieplan 

‘Slimmer boeren met cijfers’ lanceerden we al ren-

dabiliteitsbarometers en nieuwsbrieven per sector. 

Eind 2018 zullen we de eerste module van een 

nieuwe bedrijfseconomische boekhouding uitrollen 

waarmee we elke landbouwer een nog beter en 

actueler inzicht willen geven in de kengetallen van 

zijn bedrijf.

Daarnaast mag je als land- en tuinbouwer ook

niet vergeten om te kijken naar de gevolgen van 

moge lijke ingrepen en veranderingen op de arbeids-

behoefte. Als we iets veranderen of indien we er iets 

bijnemen, wat betekent dit dan voor de uren arbeid 

die nodig zijn op het bedrijf? En hoe kan dat 

opgevangen worden? 

Ik hoop dat deze brochure inspiratie kan bieden om 

hier bij stil te staan. Of je kan uitdagen om zaken 

misschien eens anders aan te pakken om zo tijd te 

winnen en rust te behouden in je bedrijf.

Sonja De Becker

Voorzitter Boerenbond
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Achtergrond van het project Uitzicht door inzicht - Kompas voor sleutelmomenten

Elke land- of tuinbouwer moet geregeld belangrijke beslissingen nemen. Regelmatig word je uitgedaagd om 

op zoek te gaan naar andere mogelijkheden voor je bedrijf. Deze momenten noemen we sleutelmomenten. 

De beslissingen die je op zo’n moment neemt, hebben vaak een grote impact op het verdere verloop van jouw 

leven en/of dat van de onderneming. Goed nadenken en alle opties en consequenties bekijken, is dus een 

noodzaak.

Wat zijn sleutelmomenten bij ondernemers? Denk bijvoorbeeld aan de beslissing tot uitbreiding in produc-

tie of net een inkrimping, het veranderen van teelt of dieren, een nieuwe investering in infrastructuur, een 

bijkomende aankoop van areaal, het starten met eigen verwerking of een andere activiteit op het bedrijf, 

de overname van een ander bedrijf, … Tijdens de levensloop van een land- of tuinbouwbedrijf moet jij als 

bedrijfsleider zo meerdere cruciale beslissingen nemen. Ook het stopzetten van het bedrijf is een belangrijk 

sleutelmoment dat je goed en tijdig moet voorbereiden. 

Om land- en tuinbouwers die voor een sleutelmoment staan een duwtje in de rug te geven, werd eerder 

de brochure ‘Kompas voor sleutelmomenten’ uitgewerkt. Deze brochure kan je gratis downloaden op 

www.uitzichtdoorinzicht.be.

De brochure die je nu in handen hebt, is een aanvulling op ‘Kompas voor sleutelmomenten’. De focus in deze 

brochure ligt meer op het arbeidsvraagstuk: als je iets verandert op je bedrijf, wat is dan de impact daarvan op 

jouw arbeidsdruk en planning?

Waarom is deze brochure nuttig?

Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom je deze brochure ter hand zult nemen. We geven graag enkele 

voorbeelden mee waarvoor je in deze brochure tips kan vinden.

• De afgelopen jaren liep alles van een leien dakje, maar je merkt steeds vaker dat je niet meer het 

energieniveau van een 20-jargie hebt. Dat nachtje doordoen weegt wat zwaarder door en/of het vele 

tillen en bewegen vraagt veel van je lichaam. Alles loopt niet meer zo gemakkelijk als voorheen. Hoe zou 

je je werk anders kunnen plannen om het arbeidsgemak te vergroten?

• Je werkte de afgelopen jaren in een samenuitbating met je ouders. Het bedrijf is op die manier ook 

kunnen groeien, maar de handen van iedereen waren nodig om het werk gedaan te krijgen. Nu hebben 

je ouders besloten het wat rustiger aan te doen. Is het voor jou duidelijk hoe je al het werk nog gedaan 

krijgt?

• Je bedrijf is gegroeid waardoor het niet meer lukt om alles te realiseren met de mensen die nu op het 

bedrijf actief zijn. Hoe zou je het werk anders kunnen verdelen en hoe zou een bijkomende medewerker 

in de arbeidsverdeling kunnen passen?

• Ieder heeft op jouw bedrijf zijn eigen takenpakket en doet dit op de best mogelijke manier. Maar wat 

WAAROM DEZE BROCHURE?
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Op www.uitzichtdoorinzicht.be vind je per onderdeel van deze brochure bijkomende informatie, zoals 

de artikels en websitelinks waarnaar verwezen wordt.

gebeurt er als er onverwacht iemand wegvalt? Kun je al het werk dan nog opvangen?

• Je bent op zoek naar een bijkomende tak op je bedrijf om zo een groter inkomen te genereren. Hoe plan 

je dat bijkomende werk in tussen de taken die nu al moeten gebeuren?

• Je bent een tijdje geleden gestart met verkoop via de korte keten, maar nu moet je toch echt werk 

maken van een communicatieplan. Doe je dit best helemaal zelf of laat je je hierbij ondersteunen?

• Om een piek in het werk op te vangen, heb je besloten beroep te doen op seizoensarbeiders. Maar hoe 

ga je op een duidelijke manier communiceren met hen zodat je niet alles 10 keer moet uitleggen?

• …

Bij elk van deze voorbeelden gaat het om de vraag “hoe krijg ik mijn werk gedaan?”. De brochure wil je via 

verschillende thema’s laten nadenken over deze arbeidsvraag. We willen je handvaten geven om eens bij stil 

te staan. Het is een leesdocument dat wil aanzetten tot reflecteren. En uiteindelijk ook tot het nemen van 

actie om je werk op een efficiënte en aangename manier te blijven doen.

Hoe lees je deze brochure?

Je kan deze brochure van pagina 1 tot het einde doornemen, maar net zo goed kun je starten bij dat thema 

dat voor jou het meest relevant is. 

De kernvraag in de brochure is “Wat kan ik doen als ik mijn werk niet meer rond krijg?”. Om een mogelijk 

antwoord te geven, is de brochure in drie hoofdstukken opgedeeld.

In deel 1 kijken we naar manieren om je eigen efficiëntie te verbeteren. Vervolgens focust deel 2 op het 

verbeteren van het samenwerken en de afstemming tussen alle medewerkers op het bedrijf. In deel 3 vind je 

tot slot enkele tips om bijkomende, externe arbeid te vinden.

Wil je begeleiding?

Misschien stel je bij het lezen wel vast “hier kan ik ondersteuning bij gebruiken”. Aarzel dan niet om de

innovatieconsulenten van het Innovatiesteunpunt te contacteren. Ze staan klaar om je hierbij te helpen. 

Voor meer informatie kun je terecht op www.uitzichtdoorinzicht.be of kun je contact opnemen via 

016 28 61 02 of info@uitzichtdoorinzicht.be.

WAAROM DEZE BROCHURE? 5
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INHOUD

GEBRUIKTE SYMBOLEN

QUOTE TIP

JE EIGEN EFFICIËNTIE VERBETEREN
8 Ken het verschil tussen dringend en belangrijk

14 Waaraan spendeer je tijd?

18 Ga aan de slag met een planning

23 Neem je looplijnen onder de loep

25 Kijk naar arbeidsbesparende investeringen

26 Vermijd uitstelgedrag

1

DE SAMENWERKING EN AFSTEMMING VERBETEREN
30 Taken en rolverdeling

35 Overleg

37 Werkprotocollen en - processen

41 Orde en netheid door middel van 5S

45 Gebruik van visueel management

2

BIJKOMENDE ARBEID ZOEKEN
48 Zelf doen of laten doen

51  Iemand in dienst nemen3
NAWOORD
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JE EIGEN 
EFFICIËNTIE 
VERBETEREN

1

In een tijd waarin alles sneller moet gaan, is het voor velen moeilijk om de tijd zo goed mogelijk te beheren. 

Iedereen heeft het druk-druk-druk en een dag zou gerust meer uren mogen tellen. De manier waarop we met 

tijd omgaan, zet ons onder druk en verhoogt vaak de stress.

Wanneer je het gevoel hebt dat je niet meer alles behapt krijgt, is het nuttig om stil te staan en tijd te nemen 

om te bekijken wat voor jou, en voor iedereen die op het bedrijf werkt, tijdvreters zijn. Waaraan wordt tijd 

verloren en zou je dus kunnen werken?

JE EIGEN EFFICIËNTIE VERBETEREN 7
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Het model van Eisenhouwer kan je helpen om prioriteiten te zetten. Dit model maakt een onderscheid tussen 

belangrijke en dringende zaken. Dringende taken zijn taken die onmiddellijke aandacht vereisen; er moet nú 

iets gebeuren. Ze zijn ook heel zichtbaar en zetten je onder druk omdat ze je dwingen om te reageren. Of iets 

belangrijk is, heeft meer te maken met resultaten. Het moet je helpen om je doelen te bereiken. Om aan be-

langrijke taken te werken, moet je dus ook zicht hebben op wat je doelen zijn. Eisenhouwer zou het als volgt 

verwoord hebben: “dringende zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zijn zelden dringend”.

1.1. 
KEN HET VERSCHIL TUSSEN 
DRINGEND & BELANGRIJK

Het schema is als volgt:

JE EIGEN EFFICIËNTIE VERBETEREN

DOE NU! DOE LATER

DELEGEREN NIET DOEN
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JE EIGEN EFFICIËNTIE VERBETEREN

Door het schema ter hand te nemen, zouden we beter in staat moeten zijn om onze taken en acties 

te ordenen.

DOE NU

Wanneer een taak zowel dringend als belangrijk is, moet je hem nú meteen doen. Ongeacht of het veel tijd 

vraagt, ongeacht of het in de planning past of niet. Het gaat bijvoorbeeld om belangrijke problemen, crisis-

projecten of taken met een korte deadline. 

• Een oogstmachine valt stil, maar er moet nu geoogst worden. 

• Ze voorspellen onverwacht vorst en de planten moeten nu bedekt worden. 

• Een koe moet kalven en moet nu geholpen worden. 

• Een klant wil een groot order plaatsen, maar wil binnen de dag een offerte hebben. 

• …

In dit soort gevallen kun je niet anders dan het geplande werk laten vallen en zorgen dat de taak uitgevoerd 

wordt. 

Het is niet mogelijk dat alles voortdurend zowel dringend als belangrijk is. Als je dus steeds in dit kwadrant 

actief bent, is er iets mis. Je bent dan constant brandjes aan het blussen.

NIET DOEN

Wanneer een taak niet dringend en ook niet belangrijk is, dan is het eenvoudig: doe ze niet. Besteed er enkel 

tijd aan indien je tijd te veel hebt. Toch kiezen we er vaak voor om deze taken te doen, omdat ze weinig stress-

vol en weinig inspannend zijn. Voorbeelden zijn 

• Bezig zijn met onbelangrijke zaken

• Lezen van nutteloze post

• Lezen van bepaalde nieuwsbrieven

• Surfen op het internet zonder doel

• Gedachteloos televisie kijken

• …

Het zijn zaken die leuk kunnen zijn, maar die vaak misbruikt worden om belangrijke zaken uit te stellen.

9
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DOE LATER

Onder deze categorie vallen alle geplande werken. Vaste taken die je sowieso moet doen om het bedrijf te 

laten draaien. Denk bijvoorbeeld aan het melken, dieren voederen, plukken, bestellingen klaarmaken, … 

Het zijn routine taken die je met een zekere regelmaat hebt ingepland. Het melken doe je elke ochtend om 

6 uur, tijdens de ochtend werken we aan het klaarmaken van bestellingen, tussen 10 en 12 is iedereen bezig 

met het oogsten van ons product, om 16u doe je een ronde door de stal om alle dieren te controleren, … 

Taken die wel belangrijk zijn, maar niet dringend, moeten we in onze agenda plannen om ervoor te zorgen 

dat we ze in de toekomst zullen uitvoeren. In je kalender moet er dus voldoende ruimte zijn om de basis- en 

routinetaken uit te kunnen voeren. 

Andere voorbeelden van belangrijke, maar niet dringende taken:

• Administratie verzorgen: facturen betalen, verzamelaanvraag indienen, boekhouding in orde brengen, 

personeelsadministratie regelen, …

• Kennis opbouwen: nadenken over de toekomst van het bedrijf, gesprekken met adviseurs voeren, 

vakliteratuur lezen, vormingen volgen, netwerken, uitkijken naar nieuwe of andere mogelijkheden, …

• Informatie verstrekken: antwoorden op een vraag van een collega, documenten aan boekhouder 

bezorgen, overname van het bedrijf voorbereiden, …

• Pauze nemen om te rusten, om te eten, om te slapen

Het gevaar bestaat echter dat we dit soort taken op de lange baan schuiven. “Het is nu niet nodig, dan doen 

we het wel een andere keer.” De uitdaging bij dit soort taken is dus om ze in te plannen en die planning ook op 

te volgen. Daarbij moet je goed weten wanneer je ten laatste de taak moet uitvoeren en hoeveel tijd de taak 

in beslag zal nemen. Op basis van deze twee zaken kun je bepalen wanneer je ten laatste aan deze taak moet 

beginnen. 

Indien we dit soort taken niet tijdig gaan inplannen, is de kans groot dat ze ooit dringend worden. En dan 

vallen ze in het “doe nu” kwadrant en moeten ze vóór al het andere werk komen. Bijvoorbeeld:

• Als we te laat in actie schieten om de administratie op orde te brengen, wordt het ooit wel dringend.

• Als we niet voldoende bijblijven met de nieuwe ontwikkelingen, staan we op een bepaald moment zo 

ver achter dat het niet meer bij te benen is.

• Als we niet voldoende tijd nemen om de nodige informatie en documenten bijeen te zoeken, wordt het 

ooit dringend en vervolgens misschien wel nachtwerk.

• Als we niet voldoende rust in plannen, komt onze gezondheid misschien onverwacht onder druk.

Het komt erop aan deze activiteiten te organiseren door ze in te plannen op een moment dat je er tijd voor 

hebt. En vooral dan ook de tijd te nemen om ze uit te voeren.

De CEO van Ebay schreef ooit een artikel “To beat the chaos, take a thinking day”. In het opinie-

artikel gaf de schrijver aan dat het als ondernemer belangrijk is om af en toe afstand te kunnen 

nemen van je bedrijf, om op die manier nieuwe ideeën te krijgen. Neem dus af en toe een dag om na 

te denken, om later chaos te vermijden. Het artikel is na te lezen op bit.ly/beatchaos

JE EIGEN EFFICIËNTIE VERBETEREN
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DELEGEREN

Tot slot zijn er nog taken die dringend zijn, maar niet noodzakelijk belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan

• Sommige telefoontjes 

• Sommige e-mails en post

• Onderbrekingen: iemand die zomaar iets komt vragen op het erf

• Onbelangrijke vergaderingen

• …

We denken vaak dat deze taken onder dringend & belangrijk vallen, omdat we reageren op de dringendheid 

ervan. Stel jezelf de vraag of ze echt voor jou belangrijk zijn, of eerder voor een ander? Wie veel tijd aan dit 

soort taken besteedt, wil vaak voldoen aan de verwachtingen van anderen.

Nee zeggen heeft vaak een slechte reputatie. Maar het is goed om te realiseren dat wanneer je “ja” zegt, je 

automatisch ook “nee” zegt tegen iets anders. Iets dat op dat moment misschien veel belangrijker is voor jou. 

Als je “ja” zegt tegen die bijkomende vergadering, zeg je misschien “nee” tegen bijvoorbeeld ontspanning of 

tijd met de familie. 

Je kunt voor dit soort taken best kijken of je ze kunt delegeren of uitbesteden. Kan iemand anders ze voor 

jou doen? Daarnaast kun je ook bekijken of er mogelijkheden zijn om deze taken te automatiseren of te 

organiseren, zodat ze op die manier minder tijd van je vragen.

• Kun je beroep doen op een student om routinewerk te doen dat dringend moet gebeuren?

• Moet je bij al die vergaderingen aanwezig zijn of kan een ander voor jou inspringen?

• Check je maar drie keer per dag je e-mail in plaats van ze constant in het oog te houden?

• Heb je bepaald wanneer het echt nodig is om het bedrijf schoon te maken?

• Op welke externe partijen kun je beroep doen om dringende taken uit te voeren?

• …

“Wanneer je ja zegt tegen een ander, zorg er 
dan voor dat je geen nee zegt tegen jezelf”
Paulo Coelho

JE EIGEN EFFICIËNTIE VERBETEREN
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WAT MOET IK NU DOEN?

Volgend schema* kan je helpen om te beslissen wat je moet doen:

Het is dus belangrijk om je prioriteiten te stellen. Zo niet bestaat de kans dat je voortdurend in een dringend- 

modus zit, waardoor je nooit aan de belangrijke zaken toekomt. Beslissen wat je niet moet doen, is even 

belangrijk als beslissen wat je wel moet doen.

Het belang van plannen zit hem met name in het ervoor zorgen dat je tijd neemt voor zaken die belangrijk, 

maar niet dringend zijn. Het zijn de activiteiten in “Heel belangrijk & Heel dringend” en “Heel belangrijk & Niet 

dringend” die echt waarde toevoegen en van waarde zijn voor je bedrijf.

Als je nu alle zaken die je doet in het schema invult, waar is dan verandering nodig?

Is de taak dringend 
EN belangrijk?

Doe deze taak meteen

Is de taak dringend 
OF belangrijk?

Is deze taak voor jou 
een routinetaak?

Is er een deadline?

Bevordert deze taak de 
efficiëntie van je werk?

Plan de taak in je agenda

Bepaal een realistische 
deadline en plan de taak in 
je agenda

Bepaal voor jezelf 
wanneer je de taak 
best uitvoert

Bewaar de taak voor als je 
tijd over hebt

Schrap de taak van je to 
do lijst en/of delegeer de 
taak naar iemand anders

Is de deadline voor deze 
opdracht vandaag?

Is het noodzakelijk dat 
je deze opdracht zelf 
volbrengt?

ja

nee

ja

nee

nee

ja

JE EIGEN EFFICIËNTIE VERBETEREN

*Bron: bit.ly/beslisschema
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WAT ZIJN JOUW PRIORITEITEN VOOR 
HET LEVEN?

Het mag duidelijk zijn dat stilstaan bij je prioriteiten in het leven belangrijk is om goede keuzes te kunnen 

maken in het schema van Eisenhouwer. Laat je even inspireren door onderstaand verhaal.

Een professor timemanagement werd uitgenodigd door een clubje van bedrijfsleiders. Ze hadden een dag 

gereserveerd om experts op verschillende domeinen aan het werk te horen. Net als de andere sprekers kreeg 

ook de professor timemanagement één uur om de bedrijfsleiders te inspireren.

Toen de professor arriveerde, zaten de bedrijfsleiders met de pen in de hand klaar om elk woord te noteren. 

Want tijd hadden ze zeker niet teveel. Ook voor hen zijn er maar 24 uur in een dag.

De professor keek hen één voor één rustig aan, en plaatste een bokaal op de tafel voor hem. Hij haalde van 

onder de tafel een zware zak tevoorschijn. Uit de zak haalde hij grote keien, zo groot als een tennisbal. Elke kei 

plaatste hij voorzichtig in de bokaal, tot deze tot aan de rand gevuld was. Toen keek hij de bedrijfsleiders aan 

en vroeg “Is mijn bokaal vol?”. De bedrijfsleiders knikten van ja.

Nu haalde de professor opnieuw een zak van onder de tafel. Hij goot deze zachtjes leeg boven de bokaal. Er 

kwamen kleine kiezelsteentjes uit. De professor schudde nog eens met de bokaal waardoor de kiezelsteentjes 

tussen de grote keien vielen. Weer keek hij rustig de bedrijfsleiders aan en stelde dezelfde vraag: “Is mijn 

bokaal nu vol?” “Nee”, zei een van de bedrijfsleiders meteen. “Inderdaad”, antwoordde de professor. Hij 

haalde een zakje zand vanonder de tafel en schudde dat leeg boven de bokaal. De zandkorrels verspreidden 

zich tussen de grote keien en de kiezelsteentjes.

“En nu?”, vroeg de professor. Een bedrijfsleider wees op de kan water die klaarstond op de tafel. De professor 

nam de kan en goot het water uit boven de bokaal. Hij richtte zich weer tot de bedrijfsleiders en vroeg: “Wat is 

de wijze les die we hieruit kunnen trekken?” 

Met het onderwerp van de lezing in gedachten, antwoordde een bedrijfsleider: “Wat we hieruit kunnen leren, 

is dat hoe vol onze agenda ook zit, we altijd een manier kunnen vinden om er nog iets bij te krijgen!”

“Nee, nee, nee,” antwoordde de professor. “De les is dat als we niet eerst de grote keien een plaats geven, we 

de kleinere er onmogelijk bijkrijgen. De grote keien zijn de zaken in ons leven die er echt toe doen. Het kan 

gaan om onze gezondheid, ons gezin, onze grote levensdoelen, ... Stel dat ik eerst het water, het zand en de 

kiezelstenen in deze bokaal gestopt zou hebben, dan zouden de grote keien er niet meer bij kunnen. Bepaal 

wat de grote keien in jouw leven zijn en plan deze eerst in.”

Met deze woorden verliet de professor rustig de zaal. Hij had maar een kwartiertje nodig gehad, in plaats van 

het voorziene uur.

Wat zijn jouw grote keien? Wat is echt belangrijk en zou bij het organiseren van je arbeid voorrang moeten 

krijgen? Of anders gesteld, als je één uur per dag extra had, waaraan zou je het dan besteden?

JE EIGEN EFFICIËNTIE VERBETEREN
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WAT IS JE TIJDSBESTEDING?

Soms vliegen de dagen voorbij en weten we op het eind van de week niet meer wat we nu juist gedaan 

hebben. Om meer zicht te krijgen op je eigen werkefficiëntie kan het nuttig zijn om voor een bepaalde tijd 

een tijds registratie te doen. Op die manier krijg je zicht op waar al je tijd naar toe gaat.

Er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken. Je kunt werken met een heel simpel systeem waarbij je 

op papier per dag bijhoudt waaraan je tijd spendeert. Iedereen die op het bedrijf actief is, kan dit zo doen.

1.2
WAARAAN SPENDEER JE TIJD?

Op www.uitzichtdoorinzicht.be kun je voorbeeldtabellen 

vinden om de informatie te registreren.
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ONDERBREKINGEN TEGENGAAN

Onze werkefficiëntie wordt vaak verminderd door onderbrekingen. Telkens iets of iemand ons uit onze werk-

flow haalt, vraagt het meer tijd om terug in de flow te geraken. Bij voorkeur werk je dus met zo min mogelijk 

onderbrekingen aan een taak.

Bij onderbrekingen kun je bijvoorbeeld denken aan het volgende: een verkoper komt onverwacht op bezoek, 

de boekhouder belt, een medewerker komt iets vragen, er komt een nieuwsbrief binnen, …

Wanneer zo’n onderbreking zich voordoet, kun je best vijf vragen stellen om te kijken wat je effectief met de 

vraag moet doen. Voor twee voorbeelden staan in de volgende tabel nog wat bijkomende vragen.

Anderzijds kun je ook vertrekken van de grote activiteiten die op het bedrijf moeten uitgevoerd worden. Dan 

houd je per dag bij hoeveel tijd je aan deze taken en activiteiten spendeert. Vergeet hierbij zeker niet de tijd te 

noteren die je aan administratie spendeert. Op het einde van de maand kun je dan alles optellen om te kijken 

hoeveel tijd naar welke activiteiten ging. In dit geval maak je best voor elke persoon op het bedrijf een ander 

blad. 

Misschien is er voor jou zelfs nog een ander systeem dat beter werkt. Je moet vooral op zoek gaan naar een 

manier die je kan helpen om informatie over je tijdsbesteding te vinden.

Ga ook niet zomaar tijd registreren om te registreren, want dat zou pas echt tijdverspilling zijn. Zorg er dus 

voor dat je je gegevens ook analyseert. Het moet je vooral helpen om een beter zicht te krijgen op de taken 

waar je je tijd aan spendeert. Door vervolgens je werk anders te organiseren, krijg je het werk beter gedaan.

Op de site van Boeren op een Kruispunt kun je een online 

tool vinden om je werkdruk te analyseren. Je kunt ingeven 

hoeveel dieren je hebt of hoeveel areaal je bewerkt en de 

tool rekent in grote lijnen uit hoeveel arbeidstijd je dus 

nodig hebt om dit werk uit te voeren. Je kunt dit vinden op 

www.boerenopeenkruispunt.be/Projecten/

Werkgelegenheid/Werkdruk.aspx.

In kader van het ADLO-project “Arbeid adelt, ook op 

melkveebedrijven” werd een tijdsbestedingsanalyse 

uitgevoerd bij melkveebedrijven. De brochure vind je op 

bit.ly/Arbeidadelt
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Waar ligt de 
klemtoon?

Welke bijvragen 
kun je stellen?

Voorbeeld
‘een boekhouder 
die belt’

Voorbeeld ‘een 
medewerker die 
iets komt vragen’

Moet ik dit nu doen? Is er een actie nodig? 

Moet ik de handen uit 

de mouwen steken of 

is het eerder informa-

tie die ik krijg? Moet er 

überhaupt wat gedaan 

worden?

Belt de boekhouder 

met een vraag, of 

heeft hij of zij gewoon 

iets mee te delen? 

Verwacht hij of zij een 

actie van mij?

Verwacht de mede-

werker van mij een 

actie of komt hij of zij 

enkel iets meedelen 

waarmee ik straks iets 

moet doen?

Moet ik dit nu doen? Ben ik de persoon die 

het moet doen of zou 

ik het ook aan een 

ander kunnen vragen? 

Is er niemand beter 

geschikt om de taak 

uit te voeren? Is er 

niemand anders die 

hier tijd voor heeft?

Moet ik de informatie 

die de boekhouder 

vraagt opzoeken of 

kan ik beter aan mijn 

man/vrouw vragen om 

de info te bezorgen? 

Hij/zij weet direct 

waar alle info ligt.

Moet ik de medewer-

ker helpen of kan ik 

een andere medewer-

ker vragen om hierbij 

te helpen?

Moet ik dit nu doen? Is het duidelijk wat 

er moet gebeuren? 

Is het ook duidelijk 

wanneer de taak klaar 

zal zijn? Wat omvat 

de taak juist? Zijn er 

nog andere manieren 

mogelijk?

Is de vraag die de 

boekhouder mij stelt 

duidelijk? Begrijp ik 

wat ik moet doen? 

Weet ik tegen wanneer 

hij of zij een antwoord 

verwacht?

Is het duidelijk wat de 

medewerker nodig 

heeft? Wanneer heb ik 

de medewerker vol-

doende geholpen?

Moet ik dit nu doen? Hoeft het per se nu te 

gebeuren of kan het 

ook wachten tot een 

ander moment? Kun 

je het misschien beter 

op een meer geschikt 

moment inplannen?

Moet ik nu meteen 

dat document vinden 

of kan ik vragen om 

het tegen morgen te 

bezorgen? Dan heb ik 

straks tijd om het te 

vinden en kan ik nu 

verder doen met de 

taak waarmee ik bezig 

ben.

Moet ik nu direct hier 

op reageren of kan 

het wachten tot het 

einde van de werkdag? 

Kan ik aangeven dat 

ik binnen een half uur 

kom kijken?

Moet ik dit nu doen? Moet het echt gebeu-

ren of is het leuk als 

het gebeurt? Is het 

echt noodzakelijk 

dat het gebeurt? Hoe 

belangrijk is het?

Is het noodzakelijk 

dat ik iets doe met de 

vraag?

Wat als ik nu niet 

antwoord op de vraag 

van de medewerker? 

Wat zijn dan eventueel 

de gevolgen?
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Ga dus steeds na of er iets moet gebeuren, of jij het moet doen, of het duidelijk is wat er moet gebeuren, 

of het nu moet en of er überhaupt echt iets moet. 

Als het nodig is dat je aan iets moet doorwerken, kun je misschien ook kijken wat je kan doen om ervoor te 

zorgen dat je niet gestoord wordt. Als je een uur ongestoord aan iets zou willen werken, kun je bijvoorbeeld 

volgende zaken doen: zet alle geluidjes op je GSM af, sluit je mailbox zodat je geen pop-ups van nieuwe mails 

krijgt, schakel je GSM uit voor niet belangrijke oproepen, ga ergens werken waar je medewerkers niet direct 

komen, doe de deur van de serre dicht, … Komt er iemand onverwacht op het erf en past het niet, durf dan 

ook te vragen om op een ander moment terug te komen.

ZOU JE MET MINDER TIJD 
SNELLER WERKEN?

Cyril Northcote Parkinson formuleerde een wet over de vraag “zou je met minder tijd sneller werken?”. 

Onderstaand voorbeeld uit het boekje “Lean in steden en gemeenten”, geeft weer wat je onder de Wet 

van Parkinson kunt verstaan:

Stel je even een organisatie voor waar elke medewerker drie kasten krijgt om zijn materiaal in op te bergen. 

De kans is groot dat deze kasten ook effectief vol zullen zitten.Stel je nu even voor dat de organisatie beslist 

om niet drie maar twee kasten aan te bieden per medewerker. Na wat gemor zal je merken dat de medewer-

kers zich na een tijdje zo georganiseerd hebben dat ze voldoende hebben met deze twee kasten.

De Wet van Parkinson gaat er dus vanuit dat als je mensen een beperking in plaats of in tijd geeft, ze vanzelf 

efficiënter worden. Misschien staat jouw materiaalhok ook vol met materiaal dat je al jaren niet meer gebruikt. 

Maar er is plaats, dus waarom zou je de ruimte niet gebruiken? Of ken je dit principe van vergaderingen. Als op 

voorhand gezegd wordt dat een vergadering 3 uur zal duren, dan zal ze vaak die tijd ook in beslag nemen. 

Sta daarom stil bij volgende vragen

• Zou je zaken efficiënter doen als je vooraf zou bepalen hoeveel tijd je mag gebruiken?

• Heb je soms ook het gevoel dat het werk nooit stopt, maar dat wanneer je bijvoorbeeld op een feest 

moet zijn, je er toch in slaagt om het werk op tijd af te krijgen?

• Wat zou er gebeuren als je maar de helft van de opslagruimte zou hebben?

Het zijn allemaal voorbeelden van de Wet van Parkinson. Waarbij de Wet van Parkinson als volgt te formuleren 

is: “de vraag naar iets zal zich altijd aanpassen aan de maximale beschikbaarheid ervan”.

Zijn er momenten dat jij meer tijd gebruikt dan werkelijk nodig?
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TAKEN PER DAG

Als ondernemer heb je vaak veel verschillende zaken aan je hoofd. Daarom kan het nuttig zijn om te werken 

met een takenlijstje. Een overzicht dat je helpt om bij te houden wat er allemaal moet gebeuren.

Het maken van een lijstje van de drie belangrijke doelstellingen voor de dag kan helpen om meer zicht te 

krijgen op de prioriteiten van de dag. Schrijf de avond voordien op wat je de volgende dag zeker gedaan moet 

krijgen. Op die manier kun je het ook al wat loslaten. Je weet nu wat je belangrijkste taken voor de volgende 

dag zijn en moet er niet verder over piekeren. Bovendien blijkt uit onderzoek dat we, door dit ’s avonds te 

doen, onze hersenen stimuleren om hier al verder over na te denken. Op die manier worden we ’s ochtends 

wakker met het idee dat we goed weten wat we moeten doen.

1.3
GA AAN DE SLAG MET EEN PLANNING

PLANNING PER WEEK

Daarnaast is het ook nuttig om op het eind van de week of bij het begin van de week even de tijd te nemen om 

te kijken wat er allemaal voor de komende week op je agenda staat.

• Wat moet er zeker gebeuren? En wanneer zou dit best gebeuren?

• Wat zou leuk zijn als het zou gebeuren?

• Wie heb je eventueel nodig? En weet je wanneer hij of zij beschikbaar is?

Gegeven de afhankelijkheid van het weer, is het niet altijd mogelijk om alles te plannen. Toch is voldoende 

stilstaan bij wat er juist moet gebeuren van belang om ervoor te zorgen dat zaken ook daadwerkelijk gaan 
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EEN TERUGKERENDE PLANNING OVER 
LANGERE PERIODE

Voor sommige sectoren kan ook het opstellen van een terugkerende planning nuttig zijn. Het opstellen 

dwingt je om stil te staan bij wat er allemaal moet gebeuren op het bedrijf en kan helpen om meer zicht te 

krijgen op tijdsvreters. Het wekensysteem dat binnen een varkensbedrijf wordt gebruikt, bepaalt voor een 

groot deel al de regelmaat van terugkerende taken. Voor andere, meer seizoensgebonden, sectoren kan naast 

een weekplanning ook een seizoensplanning of een jaarplanning die de grote lijnen van de teelten weergeeft, 

nuttig zijn.

Hoe kun je te werk gaan?

• Bepaal hoeveel werkuren jouw werkdag idealiter heeft.

• Lijst op wat je allemaal doet (voor het bedrijf én privé). Vergeet zeker niet de zaken op te lijsten die voor 

jezelf belangrijk zijn en die je energie geven.

• Bepaal of het dagelijkse, wekelijkse, tweewekelijkse, maandelijkse, … taken zijn.

• Maak een inschatting van de tijdsduur van de taken – hoeveel tijd vraagt een bepaalde activiteit?

• Zijn er taken die je kan bundelen in een groter blok, zodat er minder onderbrekingen zijn?

• Wie kan wat doen?

Vervolgens kun je die taken in een schema overnemen om zo te kijken wat het beste moment is om iets te 

doen. 

Bij het opstellen van een planning is het belangrijk dat deze haalbaar is. Begin met het inplannen van zaken 

die sowieso dagelijks terugkeren. Zaken die je altijd moet doen. Denk bijvoorbeeld aan

• Eten – slapen

• Tijd met gezin

• Dagelijks werk op bedrijf: melken, dieren voederen, Dimona ingeven, bestellingen klaarmaken, plukken 

en sorteren, …

Ga vervolgens kijken naar de zaken die met enige regelmaat terugkeren, zoals betalen van facturen, opvolging 

betalingen, personeelsadministratie, … Bepaal wanneer deze het beste gebeuren, een keer per week of per 

maand? Is dit bijvoorbeeld de derde donderdag van de maand? Zo ga je langzaam de kalender opbouwen. 

gebeuren. Bovendien wil nadenken over een planning niet zeggen dat je niet meer flexibel kan zijn. Indien je 

de nodige ruimte vrijhoudt, kun je nog steeds ingaan op onverwachte zaken. Vergeet bij het opstellen van je 

planning ook zeker niet de tijd voor rust en ontspanning, voor vrienden en familie.
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Ma Di Woe Do Vrij Za Zo

6u Opstaan Opstaan Opstaan Opstaan Opstaan Opstaan

7u Post behande-
len - 30 min

Post behande-
len - 30 min

Post behande-
len - 30 min

Post behande-
len - 30 min

Post behande-
len - 30 min

Post behande-
len - 30 min

8u
Uitleg aan 

personeel - 
15 min

Uitleg aan 
personeel - 

15 min

Uitleg aan 
personeel - 

15 min

Uitleg aan 
personeel - 

15 min

Uitleg aan 
personeel - 

15 min

9u Dagelijkse 
taken

Dagelijkse 
taken

Dagelijkse 
taken

Dagelijkse 
taken

Dagelijkse 
taken

Dagelijkse 
taken

10u

11u

12u Eten Eten Eten Eten Eten Eten Eten

13u

Post behande-
len - 30 min

Post behande-
len - 30 min

Post behande-
len - 30 min

Post behande-
len - 30 min

Post behande-
len - 30 min

Post behande-
len - 30 min

Post behande-
len - 30 min

Loonadminis-
tratie - 30 min

Betalingen 
uitvoeren - 

30 min
Weekplanning 

maken - 30 min

14u
Werken aan 

projecten - 2 u

Afstemmen & 
weekplanning 

met partner 
- 2u

Post nabehan-
delen- 2u

Vakliteratuur 
lezen - 2u

15u

16u

Beschikbaar-
heid doorgeven 

aan klanten 
- 1 u

Facturen 
inboeken - 2u

17u

Handelingen 
vd dag noteren 
- 15 min/ Post 
behandelen - 

30 min /
Dagplanning 

maken - 15 min

Handelingen 
vd dag noteren 
- 15 min/ Post 
behandelen - 

30 min /
Dagplanning 

maken - 15 min
Persoonlijke 

tijd

Handelingen 
vd dag noteren 
- 15 min/ Post 
behandelen - 

30 min /
Dagplanning 

maken - 15 min

Handelingen 
vd dag noteren 
- 15 min/ Post 
behandelen - 

30 min /
Dagplanning 

maken - 15 min

Handelingen 
vd dag noteren 
- 15 min/ Post 
behandelen - 

30 min /
Dagplanning 

maken - 15 min

18u

Handelingen 
vd dag noteren 
- 15 min/ Post 
behandelen - 

30 min /
Dagplanning 

maken - 15 min

19u Eten met gezin Eten met gezin Eten met gezin Eten met gezin Eten met gezin Eten met gezin Eten met gezin

20u

Handelingen 
vd dag noteren 
- 15 min/ Post 
behandelen - 

30 min /
Dagplanning 

maken - 15 min

21u

Voorbereiden 
gesprek met 

partner - 
30 min

22u

persoonlijke tijd dagelijkse taken wekelijkse taken 2wekelijkse taken maandelijkse taken

Hieronder een voorbeeld van een week in de planning van een sierteeltbedrijf
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Bij het opbouwen ga je taken in het schema opnemen en puzzelen, terwijl je jezelf de vraag stelt

• Zijn er zaken die we anders zouden kunnen doen?

• Zijn er zaken die we anders zouden kunnen plannen?

• Zijn er bepaalde ‘tradities’ die goed waren in het verleden, maar die we beter zouden veranderen?

• Wie kan welke taak best uitvoeren?

• Is er voldoende ‘tijdsbuffer’ voor onverwachte zaken of onverwachte afspraken?

• Wat is de verhouding beschikbare tijd ten opzichte van de benodigde tijd om het werk uit te voeren?

• Is het realistisch om het werk dat er is uit te voeren met de beschikbare arbeid?

De administratie is geen randactiviteit maar een echte activiteit. Administratie is even belangrijk als het werk 

op het veld of in de stal, plan dit dan ook in. Bepaal voor jezelf wanneer je op een dag best het denk-werk 

kunt doen en wanneer best het handen-werk. Ieder heeft daarin een bepaald bioritme. Indien je eerder een 

ochtendmens bent, is de ochtend misschien beter geschikt om aan denk-werk te wijden. 

In de planning voorzie je best ook tijd voor ‘projectjes’. Dit zijn dan zaken die niet binnen de routinetaken 

vallen, en dus niet dringend maar wel belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan nadenken over toekomstvisie, 

op onderzoek gaan, gesprekken voeren met adviseurs, herstellingen uitvoeren, … Het zijn zaken die vaak niet 

meteen effect hebben op de korte termijn, maar die eerder op de lange termijn gericht zijn. 

“Planning is bringing the future into the present 
so that you can do something about it now” 
Alan Lakein

Heb je al gehoord van de 6 P’s? 

Ze staan voor “Proper Prior Planning 

Prevents Poor Performance”. 

Of in het Nederlands: door voor een 

goede planning te zorgen, kun je 

slechte prestaties vermijden.

Boeren op een Kruispunt maakte een mooi schema dat 

weergeeft wat je met inkomende post kunt doen. Je kunt 

het document downladen via bit.ly/Inkomendepost
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“ALS IK OOIT EENS TIJD HEB”-LIJSTJE

Elke ondernemer heeft in zijn hoofd altijd een heel lijstje van zaken die hij of zij nog eens wil doen of wil 

opnemen. Het zijn van die niet-dringende taken, die misschien wel belangrijk zijn. Om ervoor te zorgen dat je 

ze niet vergeet, kun je een “als ik ooit eens tijd heb”-lijstje maken. Daarop zet je dus al die zaken die je graag 

eens zou doen, maar waar je niet meteen toe komt. 

Als je dan tijd hebt, kun je dat lijstje bekijken om te weten wat je zou kunnen doen. Ook zou je het jaarlijks 

kunnen bekijken om te bepalen wat de drie zaken zijn van dit lijstje die je komend jaar graag gedaan wil 

hebben. Wat zou er eind dit jaar zeker in orde moeten zijn?

 Je kan lijstjes op papier schrijven, maar net zo goed kun 

je het digitaal in je smartphone bijhouden via apps zoals 

Google Keep, Wunderlist, Evernote, Todoist, …

Schrijf zaken neer. Op die manier krijg je meer ruimte in je 

hoofd voor nieuwe ideeën. Bovendien kan het soms helpen 

om zicht te krijgen op wat er effectief moet gebeuren. 

Gebruik je hoofd om te denken, niet om te onthouden.
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Op elk land- of tuinbouwbedrijf wordt er veel bewogen. Er wordt gewandeld en soms zelfs gefietst tussen 

stallen en serres. Elke beweging vraagt natuurlijk de nodige tijd. Het kan interessant zijn om al je bewegingen 

onder de loep te nemen en je af te vragen of elke beweging nodig en nuttig is.

Een spaghettidiagram is een tool die je kan helpen om je bewegingen in kaart te brengen. Teken in de eerste 

plaats een plattegrond van je bedrijf op een groot blad papier. Waar bevinden zich alle belangrijke plekken 

waar je wel eens aan het werk bent? Zorg dat de schaal een beetje overeenkomt met de werkelijkheid.

Vervolgens ga je gedurende een dag jouw eigen bewegingen uittekenen op de plattegrond die je gemaakt 

hebt. Met andere woorden, je gaat telkens een lijn tekenen indien je van één plek naar een andere plek gaat 

tijdens je werk. Werk je met meerdere mensen op het bedrijf, dan zou je voor elke persoon afzonderlijk een 

spaghettidiagram met de looplijnen kunnen tekenen. Of je kunt met verschillende kleuren op hetzelfde 

schema werken.

Op die manier breng je alle bewegingen in kaart, maar ook de afstanden die je op een dag aflegt. Noteer er 

eventueel bij wat de reële afstand is die je aflegt.

1.4
NEEM JE LOOPLIJNEN ONDER DE LOEP
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Op het eind van de dag geeft het overzicht mooi aan waar je veel heen en weer loopt. Misschien loop je

veel heen en weer tussen de stal en je bureau omdat bepaalde papieren in het bureau liggen, maar je de 

informatie ook af en toe in de stal nodig hebt. Of ben je op een dag veel aan het bewegen omdat je voort-

durend op zoek bent naar een borstel of kruiwagen. Misschien moet je regelmatig medewerkers informeren 

over wat ze moeten doen, en moet je daarom heel veel heen en weer lopen.

Voor alle situaties kan het nuttig zijn om je wat vragen te stellen:

• Staat alles in een logische volgorde? Als we de volgorde zouden veranderen, moeten we dan minder 

bewegen?

• Hebben we al het materiaal op de plek waar we het nodig hebben? Zou het bijvoorbeeld beter zijn om 

in elke serre een borstel te hebben, zodat we minder op zoek moeten gaan?

• Is het nuttiger om bepaalde documenten dicht bij het werk te hebben? En als we ze in de stal houden, 

hoe zorgen we er dan voor dat ze in goede staat blijven?

• Kunnen we een systeem opzetten zodat we makkelijker en sneller informatie kunnen delen?

• …

Te veel bewegen leidt tot een verlies van tijd. Stel dat je elke dag onnodig 200 meter extra aflegt. Als je dat 

300 dagen op het jaar doet, dan heb je op het eind van het jaar 60 km extra bewogen. Aan 4 km per uur, wil 

dat zeggen dat je 15u bezig bent geweest met onnodige bewegingen. Tijd die je aan iets leuker had kunnen 

besteden. Bijkomend is elke beweging een lichamelijke belasting. Als je jong bent, kun je al die extra 

kilometers nog vlotjes aan, maar zal dit ook nog het geval zijn als je wat ouder bent en het lichaam meer 

weerstand vertoont?

Als bovendien meerdere medewerkers die beweging doen, dan wordt het snel héél veel tijd, maar ook veel 

geld. Stel dat 10 seizoenarbeiders gedurende 60 dagen 200 meter teveel afleggen. Dan leggen ze samen 120 

km af. Als ze wandelen aan 4 km per uur, bewegen ze dus 30 uur. Met een kostprijs van 10 euro per uur, heeft 

het onnodig teveel bewegen je 300 euro gekost.

Maak zelf een overzicht en ga na waar je misschien te veel beweegt en dus tijd zou kunnen besparen. Als je 

iets verandert, is het wel aangewezen om altijd een goede afweging te maken tussen de kosten die je moet 

maken om iets te veranderen en de tijdswinst vertaald in centen die het minder bewegen je opbrengt.

huis bureau

serre

serre

loods

container
veld
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Heb je al eens stilgestaan bij de mogelijkheden die je hebt om je werk te verlichten door meer gebruik te 

maken van hulpmiddelen? Verlichten omdat je minder moet bewegen, minder zwaar moet heffen, sneller de 

nodige informatie samenbrengt, makkelijker kan communiceren, … 

Er zijn allerhande technische hulpmiddelen die je kunt bekijken om het werk te verlichten. Denk bijvoorbeeld 

aan 

• Mestrobot

• Loopbandjes om planten te verplaatsen

• Automatische lichtsensoren waardoor je niet meer het hele bedrijf door moet om alle lichten uit te doen

• Waterleidingen doortrekken waardoor je minder met emmers heen en weer moet lopen

• Apps die je toelaten om vanop afstand zaken op te volgen

• Regels in je mailbox instellen om e-mails automatisch in een juiste map te laten toekomen

• Systemen in de cloud die je toelaten om de informatie op verschillende toestellen te raadplegen of om 

informatie met anderen te delen waardoor iedereen meteen over de juiste informatie beschikt

• … 

Dit kan wel een investering betekenen. Maar bekijk dit soort investeringen niet louter als een kost, maar ook 

als een manier om je eigen arbeidstijd te reduceren. Hoeveel tijd kun je besparen door het inzetten van een 

machine? Bovendien kun je door gebruik te maken van arbeidsbesparende machines je tijd efficiënter 

gebruiken.

Het hoeft echter niet altijd super technisch te zijn. Simpele praktische oplossingen kunnen ook helpen om 

arbeidstijd te besparen. Denk bijvoorbeeld aan een simpel bakjessysteem om je post sneller en makkelijker te 

behandelen. Of een bord waarop je de planning kunt schrijven zodat het voor iedereen duidelijk is.

1.5
KIJK NAAR ARBEIDSBESPARENDE 
INVESTERINGEN
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Soms begin je niet aan een taak omdat je denkt “het lukt toch niet meer” of omdat je er tegen opziet. Dan 

vertoon je uitstelgedrag. Hetzelfde gebeurt als we toch maar eerst 10 andere taakjes gaan doen die minder 

lastig zijn of die sneller klaar zijn, in plaats van aan de slag te gaan met de grotere en lastigere taken, zoals 

bijvoorbeeld de administratie. Het gevolg hiervan is tijdsnood en dus stress.

Oorzaken hiervan kunnen perfectionisme zijn, maar net zo goed een gebrek aan motivatie of weinig zelf-

discipline. Motivatie kun je voor een deel halen uit de financiële opbrengsten die het werk als resultaat geeft. 

Ook een omgeving waarin je makkelijk kunt werken, kan motiverend werken. Maar bovenal is de eigen 

intrinsieke motivatie bepalend of je iets met veel of ietsje minder plezier oppakt.

Er zijn een aantal technieken die je kunt gebruiken om uitstelgedrag te vermijden of de kans te verkleinen.

1.6
VERMIJD UITSTELGEDRAG
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EAT THE FROG FIRST

Begin bijvoorbeeld de dag met de moeilijke en lastige taken. Dit wordt benoemd als “eat the frog first”. Eet 

dus eerst die kikker op vooraleer je aan voor jou leuker werk begint. Door het minder leuke werk vroeg in de 

ochtend te doen, wanneer je nog veel energie hebt, kun je het misschien zelfs sneller uitvoeren.

Ben jij niet echt een ochtendmens? Bepaal dan even wanneer jij het meeste energie hebt. Dat is het moment 

waarop jij jouw kikkers moet eten.

Het is vooral aan te raden om werk dat je moeilijk vindt of dat veel energie van je vraagt, vooral niet te doen 

wanneer je moe bent. Begin dus niet aan die verzamelaanvraag ’s avonds laat.

Nieuwe gewoontes volhouden is niet altijd even simpel. 

Lees op de website van het Innovatiesteunpunt enkele tips 

die je hierbij kunnen helpen: www.innovatiesteunpunt.be/

nl/inspiratie/volhouden-van-nieuwe-gewoontes

JE EIGEN EFFICIËNTIE VERBETEREN

DE POMODOROTECHNIEK

Wanneer je gebruik maakt van de Pomodorotechniek, ga je werken met tijdsblokken. Je stelt een timer of 

een klokje in van bijvoorbeeld 25 minuten. Dit kan je ook heel gemakkelijk op je GSM instellen. Zolang de tijd 

loopt, werk je ongestoord aan de taak die je moet uitvoeren. 

De doelstelling is om gewoon aan de taak die je voorop hebt gesteld te beginnen wanneer de timer start. Stel 

niet meer uit, maar begin gewoon. Wanneer het klokje afloopt, kun je een pauze nemen. Vaak ga je versteld 

staan van wat je in die tijd toch bereikt hebt. En op die manier ben je misschien gemotiveerd om gewoon 

voort te doen.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van deze techniek is dat je ook zicht krijgt op hoeveel tijd je nodig 

hebt om iets te doen. Je hebt de timer gezet en kunt na het aflopen van de klok bekijken hoe ver je geraakt 

bent. Dit geeft je meteen informatie over hoeveel tijd je waarschijnlijk nog nodig hebt om het resterende werk 

uit te voeren. De volgende keer dat je dezelfde taak moet uitvoeren, kun je op basis van deze gegevens een 

betere inschatting maken van de tijd die je nodig zal hebben.

Een filmpje over de Pomodorotechniek vind je op 

pomodorotechnique.com. 
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GA GEWOON AAN DE SLAG EN 
FOCUS OP HET PROCES

Wanneer we taken uitstellen, worden ze in ons hoofd vaak belangrijker en moeilijker dan ze echt zijn. 

Bovendien moet ons hoofd ze ook nog onthouden. Ze zullen je dus blijvend bezighouden, zelfs op de meest 

onverwachte momenten. Vaak is het daarom beter om minder leuk werk gewoon te doen.

Leg daarbij vooral niet te veel nadruk op wat je gerealiseerd wil zien, maar focus bij het uitvoeren op het in 

beweging zijn, op het doen. 

Je kunt het vergelijken met een voorstel om 30km te wandelen. Als je dit de eerste keer hoort, denk je mis-

schien: “30km dat kan ik nooit, pfff”. Het gevaar bestaat dat je niet meer zal vertrekken. Als je echter gewoon 

begint te wandelen, zonder per se te focussen op hoe ver je moet wandelen, bestaat de kans dat je ongemerkt 

veel verder zult komen dan je initieel gedacht had.

JE EIGEN EFFICIËNTIE VERBETEREN

SYSTEM stands for Save Yourself 
Stress, Time, Energy and Money 
(Systeem staat voor spaar jezelf 
stress, tijd, energie en geld)
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DE SAMEN-
WERKING EN 
AFSTEMMING 
VERBETEREN

2

Wanneer je met meerdere personen op het bedrijf werkt, is afstemming en overleg belangrijk. Vandaag wordt 

op de meeste land- en tuinbouwbedrijven met meer dan één persoon gewerkt. Dus voor elke land- en tuin-

bouwer kan het interessant zijn om goede afspraken te maken en duidelijk te communiceren.
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In de eerste plaats moeten we met elkaar afstemmen wie welke taak of rol voor zijn of haar rekening zal 

nemen en wanneer hij of zij dat zal doen. Door kritisch te kijken naar hoe we het werk vandaag verdeeld 

hebben en ons af te vragen of dat de meest optimale verdeling is, kunnen we het werk misschien

beter organiseren.

In de brochure ‘Geef je samenwerking kleur’ van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging staat in het hoofdstuk 

‘Arbeidsorganisatie’ een leuke opdracht om stil te staan bij wat er allemaal op het bedrijf moet gebeuren. 

Vooraleer je aan een rolverdeling kunt beginnen, is het met name van belang om goed voor ogen te houden 

wat er allemaal moet gebeuren. Dit is zeker het geval als je zou beslissen om extra activiteiten op het bedrijf te 

starten. Wat zal dan allemaal bijkomend moeten gebeuren?

Bij het opstellen van een rolverdeling houd je best ook rekening met de goesting die iemand heeft om een 

bepaalde taak op te nemen.

2.1
TAKEN EN ROLVERDELING

Download de brochure ‘Geef je samenwerking kleur’ op 

www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be/geef-je-samenwerking-kleur

DE SAMENWERKING EN AFSTEMMING VERBETEREN
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WIE HEEFT WELKE COMPETENTIE?

Om te bepalen wie het meest geschikt is om een bepaalde taak te doen, kun je best kijken naar de aanwezige 

competenties. Een competentie is een combinatie van drie zaken, namelijk

• Wie kent het? 

• Wie kan het? 

• Wie heeft de juiste houding?

Voor elk van deze drie aspecten geven we hieronder weer wat het is en waaraan je zou kunnen denken:

Vind je het moeilijk om competenties te bepalen, ga dan 

kijken op bit.ly/Competenties. Tik je sector in en je krijgt 

een overzicht van mogelijke competenties, met name op 

vlak van kunnen en kennen, die van belang kunnen zijn.

Tik in een zoekmachine op het internet “voorbeeld waarden” in en je zult hele 

lijsten met voorbeelden van waarden vinden. Dit zal je zeker inspiratie geven om 

te bepalen welke waarden jij belangrijk vindt op jouw bedrijf. 

Wat? Voorbeeld

• Wat we weten en waarvan 

we gebruik kunnen maken 

• Feiten, gegevens, inlichtin-

gen, concepten, ideeën, …

• Over welke kennis moet de 

uitvoerder beschikken?

• Technische kennis

• Teeltkennis of kennis van dieren

• Kennis om heftruck te besturen

• …

• Het vermogen of de capaci-

teit om hetgeen we kennen 

uit te voeren 

• Over welke vaardigheden 

moet de uitvoerder 

beschikken?

• Communicatieve vaardigheden 

– kunnen communiceren met  

iedereen die op het bedrijf komt

• Fijne vingers hebben

• Handige Harry – in staat om     

herstellingen te doen

• …

• De ingesteldheid waarmee 

iemand kijkt naar een 

situatie

• Welke houding moet de 

uitvoerder hebben?

• Stipt – op tijd beginnen

• Verantwoordelijk – zich               

verantwoordelijk voelen           

voor het product

• Sociaal

• …
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COMPETENTIEMATRIX

Je kunt de verzamelde informatie over wat er moet gebeuren en wie wat kan, weergeven in een competentie-

matrix. Deze matrix geeft visueel weer wat de kennis en de kunde is die op het bedrijf aanwezig is of misschien 

nog ontbreekt.

Enerzijds geef je weer wie er allemaal op het bedrijf actief is. Wie werkt er allemaal? Indien je met meerdere 

seizoenarbeiders werkt en zij een gelijkaardig profiel hebben, kun je ze als groep weergeven. Misschien doe 

je op je bedrijf ook beroep op externe werkers (denk aan loonwerk, boekhouder, technische adviseurs, …). 

Neem hen ook mee op in dit overzicht zodat je ook duidelijk maakt wat hun rol in en voor jouw bedrijf is.

Daarnaast geef je verticaal de verschillende competenties weer die je nodig hebt op je bedrijf op vlak van wat 

iemand weet en wat iemand kan. Pas wel op dat je het juiste niveau van detail gebruikt. Focus vooral op de 

belangrijkste zaken.

Vervolgens ga je per vakje aangeven of iemand de kennis vandaag al bezit of de activiteit al doet. Je kunt hier 

ook gradaties in maken. Misschien kan iemand het al een beetje of weet hij of zij al iets, maar nog niet alles. 

Beschikt de persoon niet over de nodige kennis of kan hij of zij het niet doen, laat dan het vakje leeg.

Wie is er?

N
od

ig
e 

co
m

pe
te

nt
ie

s?

Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3

Kennis A

Kennis B

Kennis C

...

Kunde X

Kunde Y

Kunde Z

...
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Op basis van het overzicht kun je het gesprek aangaan en je afvragen of dit de goede samenstelling is naar de 

toekomst toe. 

• Kan al het werk op het bedrijf hiermee op een goede manier uitgevoerd worden? 

• Is er voldoende arbeid beschikbaar om al het werk te doen?

• Is er voldoende kennis van bepaalde zaken?

• Moeten we iemand bijkomend opleiden om ervoor te zorgen dat er altijd iemand is die bepaalde 

belangrijke taken kan uitvoeren?

• Is er voldoende back-up indien iemand (onverwacht) wegvalt en het bedrijf moet blijven draaien?

• Maken we gebruik van de juiste externe kennis en vaardigheden?

• …

GEEF ZAKEN DOOR

Als ondernemer heb je geleerd om veel zelf te doen. Je moet ook veel doen, want jij bent verantwoordelijk 

voor jouw bedrijf. Toch is het aan te raden om op tijd en stond te kijken of alles wat jij doet nog steeds door 

jou moet gebeuren. Sta daarom af en toe stil bij volgende vragen:

• Kan iemand anders het doen?

• Kan ik het iemand aanleren zodat ik het niet altijd zelf moet doen?

Het komt er soms op aan om te durven loslaten en ook te durven zaken uit handen te geven. Niemand zal 

waarschijnlijk alles zo goed kunnen doen als jij dat kan. Alhoewel, de bedrijfsleider die kan werken met 

mensen die sterker zijn dan hijzelf in hun specifieke domein, zal waarschijnlijk het meeste realiseren. Maar 

als je ervan uit gaat dat niemand het zo goed kan als jezelf, is het toch interessant om de vraag te stellen: 

“wat zou het me opleveren indien ik iemand tot 90% of 80% van mijn kunnen zou kunnen opleiden?”.  

Wat zou je dan zelf anders of meer kunnen doen?

DE SAMENWERKING EN AFSTEMMING VERBETEREN
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Nadat je door alle taken bent gegaan en beslist hebt onder welke vraag ze vallen, kan je gaan nadenken over 

hoe je de zaken die een kruisje hebben in de tweede kolom anders zou kunnen aanpakken. Hoe kun je dit 

morgen aan iemand anders doorgeven, zonder dat je er altijd naast moet staan? Het zal altijd wat tijd vragen 

om zaken door te geven. Je moet informatie doorgeven en de andere persoon moet er vertrouwd mee raken. 

Maar op langere termijn zou het je tijd moeten uitsparen.

Door er bovendien voor te zorgen dat meerdere mensen bepaalde taken kunnen, kan iemand anders al eens 

inspringen wanneer je zelf niet kunt.

Zou ik dit nu al kunnen 
afgeven?

Kan ik het onder voor-
waarden afgeven?

Zijn er redenen om het 
niet af te geven?

Er is geen reden waarom 
niemand anders het zou 
kunnen, dus ik kan het 
meteen doorgeven

Bijvoorbeeld als ik 
voldoende opleiding of 
informatie heb gegeven

Bijvoorbeeld omdat dit 
proces voor ons bedrijf 
zo cruciaal is, ik kan dat 
niet afgeven

Taak 1

DE SAMENWERKING EN AFSTEMMING VERBETEREN

Taak 2

Taak 3

...

Om te beslissen of je een bepaalde taak uit handen durft te geven, kun je de drie hieronder weergegeven 

vragen stellen. Maak eerst een lijstje van alle taken die je nu doet. Zet vervolgens een kruisje in het vak dat van 

toepassing is. Belangrijk: niet alles is op het bedrijf van cruciaal belang! Het is onmogelijk dat alle kruisjes in 

de laatste kolom komen te staan.
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Wanneer we met meerdere personen op een bedrijf werken, is goede afstemming noodzakelijk. Overleg is dus 

nodig.

Aangezien er veel zaken zijn waarover je kunt overleggen, delen we de overlegmomenten meestal ook op 

naargelang hun timing. Zo kun je over bepaalde zaken misschien best dagelijks overleg plegen, terwijl andere 

aspecten van de bedrijfsvoering eerder een jaarlijkse termijn nodig hebben.

In de brochure ‘Geef je samenwerking kleur’ van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging staat in het hoofdstuk 

‘Overleg’ een handig overzicht van de verschillende termijnen en wat je zoal zou kunnen bespreken tijdens 

die momenten. Meestal gaat het over de drie onderstaande zaken: 

• Operationele zaken 

• Financiële aspecten

• Strategische vragen 

Op korte termijn ligt de focus meer op op het operationele (wat moet er gebeuren?), terwijl we tijdens een 

jaarlijks overleg het eerder zullen hebben over de strategische vraagstukken (waar willen we met ons bedrijf 

naar toe?).

Lees in de brochure zeker de verschillende suggesties en bepaal voor jouw bedrijf wat je op welk moment met 

wie zou moeten bespreken.

2.2
OVERLEG

Download de brochure “Geef je samenwerking kleur” op 

www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be/geef-je-samenwerking-kleur
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OVERLEGBORD

Om het dagelijks/wekelijks overleg te ondersteunen, kan het handig zijn om gebruik te maken van een 

overlegbord. Dit is een bord waarop alle aspecten staan die van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

• De taken die moeten gebeuren

• Wie wat zal doen

• Wat belangrijk is om aandacht voor te hebben in de komende periode

• Evaluatie van de resultaten van de vorige periode

• …

Het wordt aangeraden om je dagelijks/wekelijks overleg dan ook rond een overlegbord te houden. En liefst 

nog rechtopstaand, dus niet zittend met een koffie in de hand. Dat heeft allerhande voordelen.

• Iedereen ziet visueel wat er moet gebeuren en kan pro-actief meedenken over hoe dit best gebeurt.

• Doordat iedereen weet wat moet gebeuren, word je als bedrijfsleider tijdens de dag misschien minder 

onderbroken.

• Iedereen kan mee nadenken over hoe we wat er moet gebeuren best aanpakken.

• Het is een team-moment – samen bespreken we wat voor de komende periode belangrijk is en waar   

we aandacht voor hebben.

• De informatie wordt meteen met iedereen gedeeld. Eventueel kan iedereen met zijn smartphone een 

foto nemen van het overlegbord, om op die manier de gemaakte afspraken bij de hand te hebben.

• Doordat we rechtstaan, zullen we de tijd meestal beperken, waardoor het overleg snel verloopt.

• …

Misschien werk je enkel samen met je partner, ook in dat geval kan een overleg en een duidelijk overlegbord 

nuttig en handig zijn. Ieder zal wel zijn eigen focustaken hebben. Door op gezette momenten de tijd te nemen 

om af te stemmen aan jullie overlegbord, kunnen de keukentafelgesprekken misschien meer over het privé-

leven gaan.

Wat zou op jouw overlegbord kunnen staan en waarvan is het belangrijk dat iedereen het weet?
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Wanneer meerdere personen een zelfde taak uitvoeren, is het aangewezen om de tijd te nemen om te kijken 

hoe die bepaalde taak het best wordt uitgevoerd. Wat is de meest geschikte manier om de taak uit te voeren? 

Ook als je eraan denkt om te starten met medewerkers of beroep te doen op bedrijfshulp is het van cruciaal 

belang dat je voldoende tijd neemt om een analyse te maken van hoe je zaken doet en hoe de processen op je 

bedrijf verlopen.

Zo’n uitgetekend proces heet een werkprotocol. Nadat je het werkprotocol bepaald hebt, is het de bedoeling 

dat iedereen de taak uitvoert volgens hetzelfde uitgeschreven proces. Je hebt op die manier een standaard 

bepaald die aangeeft hoe iets moet gebeuren. Het is dé manier die je bepaald hebt om het werk zo efficiënt en 

veilig mogelijk uit te voeren.

Er zijn verschillende manieren om werkprotocollen uit te tekenen. Belangrijk is dat je het op zo’n manier 

uittekent dat iedereen die het moet begrijpen, het ook kan begrijpen. En vooral dat het ook dagelijks in de 

praktijk wordt gebruikt.

Enkele tips voor je start:

• Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Tracht daarom om veel beeld (tekeningen, schema’s of foto’s) 

toe te voegen dat aangeeft hoe iets moet gebeuren of hoe iets zeker niet mag gebeuren.

2.3
WERKPROTOCOLLEN EN - PROCESSEN
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• Schrijf geen boeken vol. Hou het kort en krachtig. Beperk je tot maximum twee A4’tjes voor een 

handeling. Hele epistels zal niemand lezen, waardoor je uitgewerkt proces misschien niet (meer) 

toegepast wordt.

• Door een proces uit te schrijven ga je misschien ook beter bepalen wat de eindnorm is die bereikt 

moet worden. Ongeacht wie de taak uitvoert, wat moet het eindresultaat zijn, zowel kwalitatief als 

kwantitatief.

• Ga geen processen uittekenen voor je plezier. Kijk vooral naar die processen waar het soms misloopt, 

waar meerdere mensen dezelfde taak moeten doen, of die je wil analyseren om te kijken of het beter of 

makkelijker kan.

WERKPROTOCOL OPSTELLEN

Eén manier om een werkprotocol op te stellen, werd ontwikkeld in de Tweede Wereldoorlog in Amerika. De 

methode werd gebruikt om niet-geschoolde vrouwelijke arbeiders heel snel mee te krijgen in de productie, 

terwijl hun mannen naar het front waren.

Je begint bij deze methode met het bepalen van de stappen die uitgevoerd moeten worden. Welke stappen 

zijn allemaal nodig? Schrijf ze één voor één op.

Vervolgens ga je voor elke stap bepalen wat daarbij van belang is. Waarop zou iemand moeten letten als hij 

deze stap uitvoert? Let wel, dit zouden niet meer dan drie zaken mogen zijn. Kom je tot meer dan drie zaken 

waar iemand op moet letten, dan is je stap te groot. Dan moet je dus je stap opsplitsen.

Tot slot ga je ook nog weergeven waarom dit een belangrijk aandachtspunt is. Waarom moet iemand hierop 

letten? We kunnen stellen dat er drie mogelijkheden zijn waarom iets belangrijk kan zijn: 

• Veiligheid: indien we bij het uitvoeren van de stap niet op dit onderdeel letten, kan onze veiligheid in 

het gedrang komen

• Kwaliteit: de kwaliteit van ons product kan onder druk komen te staan

• Werkgemak: iets is misschien gewoon belangrijk op vlak van ergonomie

Geef telkens aan wat het juist is, dus zet niet enkel een kruisje, maar beschrijf het expliciet.

De Deense organisatie SEGES ontwikkelde een aantal SOP 

(Standaard Operating Procedures), zeg maar werk-

protocollen voor de melkveehouderij. Enkele voorbeelden 

hiervan op bit.ly/Protocollen.

Werkers ontwikkelde een aantal instructiekaarten 

en werkpostfiches. Ze zijn terug te vinden op 

werkers.be/arbeidsveiligheid. 
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Enkele voordelen van het werken met een werkprotocol:

• We hebben zicht op wat de beste, eenvoudigste en veiligste manier is om een taak uit te voeren. De taak 

zal vaker van de eerste keer juist uitgevoerd worden en er zullen zich minder fouten voordoen.

• We hebben een manier om kennis en expertise door te geven aan anderen. De manier van werken is 

namelijk onafhankelijk van de persoon die de taak uitvoert.

• We hebben een basis om te beoordelen of iemand het werk op een goede manier doet. Er is een norm 

waarmee we kunnen bepalen of iets goed of slecht gedaan is.

• We hebben de manier bepaald om afwijking, variëteit en verspilling te minimaliseren. Het proces is 

voorspelbaar en van de juiste kwaliteit.

Belangrijk om mee te nemen is dat een werkprotocol de standaard is op dit moment. Blijf niet altijd star in 

de uitvoering. Indien je na verloop van tijd merkt dat een (kleine) verandering aan het proces beter zou zijn, 

aarzel dan ook niet om je standaard te veranderen. Een verandering kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat

• Er iets veranderd is in het basisproduct.

• Je nog meer wil focussen op ergonomie.

• Iemand een veiligere manier ontdekt heeft om de taak uit te voeren.

• Wetgeving andere eisen stelt.

• Je anders gaat werken.

• …

Betrek zeker iedereen die op het bedrijf actief is om met verbetervoorstellen te komen. Ieder die de taak 

uitvoert kan ideeën hebben om het beter te doen.

Nr Stap Wat is belangrijk bij de 
uitvoering van deze 
stap? (max 3)

Waarom is dit belangrijk?

Veiligheid Kwaliteit Werkgemak
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Onderstaand schema geeft weer hoe je een werkprotocol kunt opstellen. Daarnaast kun je dus best werken 

met beelden om het meer visueel weer te geven.
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TAKEN AANLEREN

Uitgeschreven werkprotocollen kun je bovendien gebruiken om mensen makkelijker op te leiden. Doordat je 

bij het uitschrijven goed hebt stilgestaan bij de verschillende stappen, wat daarbij belangrijk is en waarom, 

kun je dit nu gebruiken om de taak aan te leren.

• Vertel wat de stappen zijn om de taak uit te voeren

• Vertel wat hierbij belangrijk is – wat zijn aandachtspunten?

• Vertel waarom dit belangrijk is (bijvoorbeeld omwille van veiligheid, kwaliteit, werkgemak)

Nu wordt ook duidelijk waarom de waarom-vraag zo belangrijk is. Indien we iemand opleiden en gewoon 

zeggen “doe het zus en zo”, is er een kans dat iemand het toch op zijn of haar eigen manier gaat doen. 

Wanneer we bij het aanleren goed meegeven waarom iets van belang is, zijn we als mens meer geneigd om

te onthouden hoe we iets moeten doen.

Beperk je opleiding ook niet enkel tot het uitleggen, maar toon ook voor hoe iets moet gebeuren. Herhaal 

hierbij ook de verschillende stappen die je bepaald hebt, de belangrijke punten en waarom deze belangrijk 

zijn. Daarna kun je de medewerker vragen om zelf te tonen hoe de taak moet gebeuren. Laat hem of haar 

bovendien ook bovenstaande zaken herhalen (wat zijn de stappen, wat is hierbij belangrijk, en waarom). Op 

die manier kun je snel zien of iemand alle stappen begrepen heeft, of hij of zij ook begrepen heeft wat daarbij 

belangrijk is en waarom dit zo is.

Door de medewerker de uitvoering van de taak te laten voordoen, kun je ontdekken hoe de medewerker 

werkt. Misschien kan je van hem of haar nog iets opsteken of kun je meteen correctief optreden indien het 

niet correct is. Belangrijk hierbij is dat je ook duidelijk aangeeft waarom iets niet op de correcte manier werd 

uitgevoerd en wat de consequenties zouden zijn indien de medewerker het verkeerd doet.

Ook als je werkt met bedrijfshulp is zo’n gesprek nuttig zodat duidelijk is hoe het werk op jouw bedrijf moet 

gebeuren en waarom dat zo is. Zo vergroot je de kans dat het werk gebeurt zoals jij het wil.

Het komt erop aan om voldoende tijd te nemen om iemand op te leiden. Jij doet het werk al jaren dag in dag 

uit, dat wil niet zeggen dat iemand nieuw op het bedrijf dit ook meteen zo goed kan als jij en direct in dezelfde 

routine zit. Neem de tijd om voldoende te duiden wat je belangrijk vindt. Op die manier is de kans groot dat je 

later minder vaak zaken moet herhalen.

Vertel het me en ik zal het vergeten. 
Laat het me zien en ik zal het onthouden. 
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken. 
Confusius
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Vaak verliezen we veel tijd aan het zoeken naar materiaal. Een ordelijke en nette omgeving kan hierbij hulp 

bieden. Orde en netheid zorgen voor een veilige en aangename werkomgeving, dragen bij aan je bedrijfs-

imago en kwaliteitsniveau, leiden tot plaatsbesparing, verbeteren de productiviteit, …

Er bestaat een techniek die je kan helpen om tot een ordelijke en nette werkplek te komen. Hij heet 5S, 

waarbij de naam slaat op 5 woorden die met een s beginnen, namelijk scheiden, schikken, schoonmaken, 

standaardiseren en systematiseren. 

Het is aan te raden om 5S steeds toe te passen in één bepaalde ruimte. Neem met andere woorden niet 

meteen het hele bedrijf onder handen, maar ga stap voor stap te werk. Verder betrek je bij het proces van 5S 

ook best iedereen die in die ruimte actief is, iedereen die wel eens iets moet doen in de werkruimte. Werk je 

met man en vrouw in het bureau, dan neem je best samen die ruimte onderhanden. Werk je in de stal met 

vader en nonkel, bekijk dan samen met hen hoe je de stal onder handen neemt. Komen in de serre alle 

medewerkers, ga dan samen met hen bekijken hoe en waar het materiaal in de serre moet staan.

2.4
ORDE EN NETHEID DOOR 
MIDDEL VAN 5S
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SCHEIDEN – WEGDOEN WAT NIET LANGER 
NODIG IS 

Wanneer we willen komen tot een nette werkruimte zullen we eerst moeten scheiden. Dit wil zeggen dat 

we gaan wegdoen wat niet langer nodig is. We gaan een onderscheid maken tussen noodzakelijk en 

niet-noodzakelijk materiaal in de werkruimte. 

Alles wat we niet (meer) nodig hebben in de ruimte gaan we verwijderen. 

• Een voorwerp dat in een andere ruimte thuishoort, verplaatsen we naar de juiste ruimte.

• Een voorwerp dat kapot is en dus niet meer gebruikt kan worden, brengen we naar het containerpark.

• Een voorwerp dat niet meer veilig is, gaan we herstellen indien we het wel nog nodig hebben.

• Een voorwerp dat we in deze ruimte wel nodig hebben, maar slechts één keer per jaar, gaan we 

opbergen.

• …

Door te scheiden gaan we in feite bepalen welk materiaal hier thuishoort en bepalen we dus een begin-

standaard voor onze werkruimte. Wat moet je bij de hand hebben op de werkplek?

Op land- en tuinbouwbedrijven zijn er vaak veel hoekjes die gebruikt worden als opslagplek van materiaal dat 

we niet meteen meer nodig hebben. Kijk hier kritisch naar. Moeten we dit materiaal nog behouden?

SCHIKKEN - ALLES KRIJGT EEN VASTE PLAATS

In de volgende stap gaan we alles schikken, waarbij we zorgen dat alles een vaste plaats krijgt. Dit moet ons 

helpen om heel snel te zien wat er allemaal is en wat we eventueel nodig hebben. Doordat al het gereedschap 

zijn vaste plek krijgt en alles op een veilige manier geplaatst wordt, is het veel gemakkelijker om te zien of iets 

ontbreekt of dat alles nog aanwezig is.

In een materiaalhok kun je bijvoorbeeld werken met een schaduwbord. Dit is een bord waarop je tekent 

welke sleutels, hamers, tangen, … aanwezig moeten zijn. Indien er iets ontbreekt, zie je in ‘de schaduw’ (in je 

tekening) meteen wat er ontbreekt. 

Je zou ook kunnen bepalen welk kuismateriaal (borstels, veegblik, vaatdoek, emmer, zeep, …) er in een 

bepaalde serre/stal aanwezig moet zijn. Ook hiervoor kun je eventueel een bord maken waar al het materiaal 

op terugkomt.

Of misschien kun je werken met het principe van een verbandtrommel. Hierin hebben alle plakkers, pleisters 

en verbanden een vaste plek. Misschien kan ook jij gebruik maken van een vaste werkdoos waarin al het 

materiaal zit dat je voor een bepaald karwei nodig hebt.
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SCHOONMAKEN – INSPECTEREN DOOR 
SCHOON TE MAKEN

Door al het materiaal schoon te maken, kunnen we kijken of het nog in goede staat is en klaar om te 

gebruiken. Het is een vorm van preventief onderhoud, waardoor we verontreiniging voorkomen. Op die 

manier is de kans kleiner dat zich storingen en incidenten zullen voordoen wanneer we het niet verwachten. 

In sommige gevallen kan het ook gaan over het reinigen van muren en vloeren.

Stop niet bij het schoonmaken zelf, maar sta ook stil bij de vraag wat je schoonmaakschema moet zijn. 

Misschien heb je in de toiletten van een restaurant al eens een papier zien hangen dat aangeeft wanneer de 

ruimte gekuist werd. Wat zou jouw kuisschema moeten zijn? Vragen om bij stil te staan:

• Wanneer en hoe vaak moet bepaald materiaal gereinigd worden? 

• Is het voor bepaald materiaal van belang om een bepaalde methode te hanteren?

• Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken?

• Welke norm wil je halen op vlak van schoonmaken?

• …

Bepaal dit samen met iedereen die in de ruimte actief is.

STANDAARDISEREN – ZORGEN DAT DE 
ORDE BEHOUDEN BLIJFT 

Vervolgens gaan we onze structuur en orde standaardiseren. Deze stap moet helpen om van de eerste drie 

stappen een gewoonte te maken.

• Weet iedereen wat er moet gebeuren?

• Weet iedereen hoe het moet gebeuren?

• Weet iedereen wanneer het moet gebeuren?

• Weet iedereen waar alles hoort?

We gaan dus op zoek naar een manier om ervoor te zorgen dat we de orde behouden. Visueel management 

(zie 2.5) kan hierbij helpen.
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SYSTEMATISEREN – VASTHOUDEN & 
STRIKT OPVOLGEN

Als laatste S hebben we systematiseren. Wat moeten we doen zodat er ook binnen een jaar nog orde en 

netheid is in de ruimte die we onder de loep hebben genomen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die werkt 

in de ruimte weet wat de standaard is en er ook voor zorgt dat de standaard behouden blijft?

Hiervoor kun je gebruik maken van een audit-systeem. Daarbij ga je geregeld na of de ruimte nog is ingericht 

volgens de standaard die bepaald werd. Stel een lijstje op van zaken die je wil controleren. En om de beurt 

kan iemand anders een controle van de ruimte uitvoeren. Op die manier zorg je ervoor dat 5S niet een 

eenmalige opruimdag is, maar dat het bijdraagt aan de manier van werken op je bedrijf. 

Tik “audit 5S” in een zoekmachine op het internet en 

ga kijken naar de afbeeldingen. Je kan op die manier 

voorbeelden vinden van zo’n checklist.
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Bij visueel management maken we gebruik van visuele signalen om vlug en makkelijk te communiceren. 

De doelstelling is om snel zaken duidelijk te maken. Iedereen begrijpt visuele tekens makkelijker en sneller 

dan hele teksten. Ook indien er op het bedrijf verschillende talen gesproken worden, kan visueel manage-

ment helpen om de communicatie te verbeteren.

Er zijn verschillende manieren om zaken visueel weer te geven. Zo kun je gebruik maken van kleuren, 

symbolen en borden. Op de volgende pagina staan enkele voorbeelden voor elk van de drie methoden.

2.5
GEBRUIK VAN VISUEEL MANAGEMENT

DE SAMENWERKING EN AFSTEMMING VERBETEREN



46

Kleuren Symbolen Borden

• Al het materiaal in een 

bepaalde serre/stal 

heeft een bepaalde kleur 

waardoor het heel snel 

opvalt of iets ontbreekt of 

op een verkeerde plaats 

staat

• Kleurlijnen op de grond die 

aangeven waar bepaald 

materiaal hoort te staan

• Verschillende kleuren van 

kaften voor andere soorten 

documenten

• Een verkeerslicht geeft aan 

of iets ok (groen) is of niet 

(rood)

• …

• Met een P symbool 

weergeven waar iemand 

mag parkeren

• Toelatingssymbolen geven 

weer waar iemand wel of 

niet mag komen

• Symbolen die eraan 

herinneren wat we als 

beschermkledij moeten 

dragen

• Nummers bij de rijen maken 

meteen duidelijk waar we 

aan het werk zijn

• …

• Een informatiebord 

maakt duidelijk wat de 

belangrijkste doelstellingen 

voor de komende periode 

en de resultaten van de 

voorgaande periode zijn

• Een takenbord toont wie 

wat moet doen

• Een informatiebord met 

foto’s informeert over wie er 

vandaag op het bedrijf aan 

het werk is

• Een overzichtsbord geeft 

de flow van de activiteiten 

weer

• Een schaduwbord geeft 

weer welk materiaal er op 

het bord moet hangen

• …

Als bedrijfsleider ga je best op zoek naar die zaken die het meeste effect hebben op jouw bedrijf. 

Wat kan werken? Waar gaat het soms mis en zou een visueel teken hulp kunnen bieden om het probleem te 

vermijden? Door je werkruimte visueel in te richten, verlies je minder tijd aan zoeken en is het ook voor 

iedereen in de ruimte duidelijk wat kan en wat niet. Het zal meteen opvallen indien iets niet in orde is.
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BIJKOMENDE 
ARBEID 
ZOEKEN

3

Zelfs wanneer je je eigen arbeid en die van iedereen die op het bedrijf actief is onder de loep hebt 

genomen, kan nog blijken dat het werk niet meer haalbaar is. In dat geval kan je beter uitkijken naar 

andere mogelijkheden. Met wie kan je eventueel samenwerken en/of hoe begin je aan de zoektocht 

naar een externe medewerker?
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Vraag jezelf altijd goed af wat het meest optimale is: zelf doen of laten doen? Bij het beantwoorden van die 

vraag hou je best rekening met het financiële plaatje, met wat je zelf graag doet, maar ook met de tijd die je 

nog beschikbaar hebt. Is het bijvoorbeeld optimaal om zelf de boekhouding te doen, of besteed je die beter 

uit aan iemand die dat voor jou in orde brengt? Misschien zit je wel graag op die tractor, maar kunnen die uren 

beter door iemand anders uitgevoerd worden zodat jij je met meer cruciale zaken kunt bezighouden.

3.1 
ZELF DOEN OF LATEN DOEN

Om beroep te doen op onderlinge bedrijfshulp kun je onder 

andere terecht bij Werkers 

(werkers.be/diensten-voor-land-en-tuinbouw)

BIJKOMENDE ARBEID ZOEKEN

Loonwerk biedt de mogelijkheid om op een heel toegan-

kelijke manier minder werk te hebben. Bekijk dit zeker niet 

enkel als een extra kost. In veel gevallen kun je de kost van 

het loonwerk in de fiscale aangifte aftrekken.
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SAMENWERKEN MET EXTERNE EXPERTEN

Indien je het werk niet meer rond krijgt, kun je in de eerste plaats gaan kijken of iemand anders het werk voor 

jou kan doen. Verschillende factoren kunnen een rol spelen om een taak uit te besteden. Iemand anders 

• Beschikt over meer tijd om de taak te doen of heeft de tijd wanneer jij even een pauze wil nemen

• Heeft meer kennis en ervaring

• Beschikt over meer fysieke kracht

• Is geduldiger

• Heeft meer geschikt materiaal

• Doet het liever dan jij

• Kan het sneller en daardoor goedkoper uitvoeren

• …

Waarschijnlijk zijn er meteen al een aantal zaken waar je aan denkt. Bijvoorbeeld het werk dat je uitbesteedt 

aan de boekhouder, de loonwerker, de teeltadviseur, … Ook het werken met onderlinge bedrijfshulp is een 

vorm van samenwerken met externen. Misschien besteed je op persoonlijk vlak ook al zaken uit. Denk aan de 

tuinman, de poetshulp, de kinderopvang, de carwash,…  

Kijk zeker ook buiten de al gekende en voor de hand liggende taken. Zijn er nog andere aspecten waarvoor jij 

graag beroep zou doen op een extern persoon? Je kunt hiervoor kijken in jouw directe omgeving, maar in de 

digitale wereld is het voor sommige zaken ook meer en meer mogelijk om beroep te doen op mensen die niet 

per se dicht bij jou in de buurt wonen. 

Veel zelfstandige dienstverleners, bijvoorbeeld op vlak van communicatie, marketing, IT, HR, … werken als 

freelancers en stellen hun diensten ook online ter beschikking. Via verschillende websites kun je op die 

manier een opdracht plaatsen en in contact komen met een geschikte uitvoerder. Ga bijvoorbeeld kijken op

• www.ikzoekeenfreelancer.com 

• www.freelancenetwork.be 

• www.creativeskills.be

Idealiter tracht je zoveel mogelijk het werk te doen dat je zelf graag doet, en besteed je uit wat je zelf minder 

graag doet. Al hou je best in het achterhoofd wat een uur kost en wat het waard is. Als jij steeds die zaken doet 

die een ander sneller en goedkoper kan dan jij, dan ziet het plaatje er op lange termijn waarschijnlijk niet zo 

goed uit.

Om een financiële evaluatie te kunnen maken, moet je zicht hebben op jouw persoonlijk uurtarief. Wat kost 

een uur van jouw arbeid? Begin om dit te berekenen, bijvoorbeeld met het in kaart brengen van het aantal uur 

dat je per week werkt (aantal werkuren per dag x aantal dagen per week). Werk je elke dag van de week 8 uur, 

dan ben je in totaal 56 uur aan de slag. Dit vertaal je naar het aantal werkuren per jaar (aantal uren per week x 

aantal gewerkte weken). In veel sectoren zit er een seizoenspiek, waardoor je deze formule niet zomaar kunt 

toepassen. Kijk dan naar een gemiddelde over de verschillende weken en drukteperiodes. Als we vervolgens 

het jaarloon delen door het aantal uren dat je werkt, bekomen we een uurtarief. Het is dit uurtarief dat je kunt 

gebruiken om de kost van het uitbesteden van de taak te evalueren. 
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SAMENWERKEN MET COLLEGA’S

Er zijn een hoop taken die elke land- of tuinbouwer moet uitvoeren. Je kunt je dus de vraag stellen of er op 

veel van die vlakken niet kan worden samengewerkt.

Machineringen en het samen aankopen van materiaal zijn al goed gekende samenwerkingsvoorbeelden. Maar 

misschien kan er ook op vlak van tijdsbesteding worden samengewerkt? Het kan de moeite zijn om hierover 

na te denken.

• Zoals in veel bedrijven man en vrouw elk hun eigen taken hebben en deze taken meestal verdeeld 

worden volgens de competenties van ieder, zo zou je misschien ook taken kunnen verdelen tussen 

meerdere bedrijfsleiders. Daarbij gaat ieder vanuit zijn sterktes voor de verschillende bedrijven aan de 

slag.

• Kun je met collega’s samen een administratief bediende te werk stellen om de administratie vlotter te 

laten uitvoeren?

• In plaats van alleen bezig te zijn met het in de markt zetten van een product, kun je niet beter 

samenwerken met een collega? Daarbij kan ieder zijn sterktes en competenties meebrengen om zo het 

verhaal te versterken.

• Kun je samen met een collega nadenken over iets nieuws op vlak van technologie of ontwikkeling?

• Kan op logistiek vlak worden samengewerkt?

• …

Door het opzetten van een werkgeversgroepering is het mogelijk dat meerdere bedrijven samen een 

medewerker delen, zonder dat elk bedrijf afzonderlijk een hele personeels- en loonadministratie moet 

opzetten. Op 19 januari 2017 verscheen in Boer & Tuinder een artikel over de regels die van belang zijn 

bij het uitwerken van een werkgeversgroepering.

PROJECTEN DOOR STUDENTEN LATEN DOEN

Studenten moeten vandaag als onderdeel van hun opleiding heel vaak een project of eindwerk doen. Als je 

iets wil laten onderzoeken of uittesten, kan het dus handig zijn om te kijken of een student dit voor jou kan 

doen.

Meestal moet je als opdrachtgever beschrijven wat je als project voorstelt, waarna de studenten kunnen 

kiezen welke projecten zij willen doen. Om geselecteerd te worden, zul je dus goed moeten weten wat je voor 

ogen hebt, en moet je het ook een beetje kunnen verkopen. 

Pols naar de mogelijkheden bij een universiteit of hogeschool in jouw provincie. Hou ook de timing van de op-

roep in het oog, meestal is er maar één oproep voor projecten per jaar. Net dan moet je jouw project kunnen 

indienen.

BIJKOMENDE ARBEID ZOEKEN



51

Wanneer het niet mogelijk is om iemand extern een taak te laten doen en ook samenwerken geen optie is, 

kun je nog kijken naar het in dienst nemen van een medewerker. Er bestaan heel wat tewerkstellings-

mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan

• Interimarbeid

• Seizoensarbeid

• Deeltijds vast in dienst

• Voltijds vast in dienst

• Contract van bepaalde duur

• …

Om te weten wat het meest geschikt is voor jouw situatie, ga je best te rade bij een sociaal secretariaat. Zij 

kunnen je met raad en daad bijstaan.

3.2 
IEMAND IN DIENST NEMEN

Wil je op de hoogte blijven van verschillende aspecten 

van tewerkstelling in land- en tuinbouw, lees dan zeker de 

artikels van Chris Botterman in de verschillende leden-

bladen van Boerenbond. Zo blijf je op de hoogte van 

nieuwe regelgeving en veranderingen.
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VACATURE OPSTELLEN

Wanneer je op zoek bent naar een werknemer, neem je best even de tijd om een vacature op te stellen waarin 

je aangeeft wat je juist zoekt. Denk hierbij aan drie aspecten van een competentie (zie 2.1). Wat moet iemand 

kennen, wat moet iemand kunnen en hoe moet iemand zijn. 

Door op voorhand voldoende bij deze aspecten stil te staan, wordt het misschien duidelijker welk profiel je 

zoekt en kun je bij gesprekken beter nagaan of de kandidaat voldoende geschikt is. Let er wel op dat je geen 

onmogelijke vereisten stelt. Misschien is het ook beter om iemand voor bepaalde zaken zelf op te leiden. Op 

die manier zal die persoon de taken uitvoeren op jouw manier.

Kijk op werkgevers.vdab.be/werkgevers/rekruteren voor 

bijkomende aanwervingstips.

MEDEWERKER ZOEKEN

In de eerste plaats kun je kijken in je eigen netwerk: is daar iemand op wie je beroep zou kunnen doen of kan 

iemand een geschikte kandidaat naar je doorverwijzen? Pols bij collega’s bijvoorbeeld naar hun ervaring met 

een stagiair en of die zou passen binnen jouw bedrijfscultuur.

Je kunt je vacature daarnaast ook bekend maken via verschillende instanties. Denk bijvoorbeeld aan de VDAB 

of verschillende vacaturesites zoals Vacature, Stepstone, Jobat, … Ook scholen hebben vaak een webpagina 

waarop ze vacatures bundelen.

Je kunt je vacature ook doorgeven aan een interimkantoor dat dan voor jou een geschikte kandidaat zoekt. 

Denk bijvoorbeeld aan www.werkers.be/ik-zoek-werkers. Boeren op een Kruispunt ontwikkelde ook een Face-

bookpagina om vacatures te plaatsen (www.facebook.com/BoerVolTalent).

Op 12 maart 2018 verscheen in Management & Techniek 

een dossier over het aanwerven van een medewerker. Een 

van de artikels ging specifiek over de vraag hoe je op zoek 

gaat naar personeel.

Op de site www.talentontwikkelaar.be van de Vlaamse 

Overheid kun je informatie en inspiratie vinden over het 

rekruteren van een medewerker, maar ook tips om met de 

talenten op je bedrijf aan de slag te gaan.
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NAWOORD
4

Deze brochure wou een aanzet geven om na te denken over jouw eigen arbeidsvraagstuk. Het heeft je enkele 

handvaten gegeven, maar is zeker niet allesomvattend.

Op twee aspecten gingen we minder in, maar we willen ze toch graag nog even onder de aandacht brengen, 

namelijk te veel aan tijd of te kort aan tijd.

Misschien zit je in een situatie waarbij je vaststelt dat je tijd over hebt. Je zou er nog wel iets bij kunnen doen. 

Neem dan zeker de brochure ‘Kompas voor sleutelmomenten’ ter hand. Heb je slechts in bepaalde periodes 

van het jaar tijd over, dan is het misschien nuttig om die tijd net vrij te houden. Je kunt ze gebruiken om die 

taken die in drukkere periodes blijven liggen op te pakken, eventuele bijkomende groei van de al bestaande 

takken mogelijk te maken, even tot rust te komen en te reflecteren over het volgende seizoen, een opleiding 

te volgen, ... 

Mocht je daarentegen over onvoldoende tijd beschikken om alle taken te doen, en liever niet met externe 

arbeid werken, dan kun je beter bekijken welke zaken je kunt stoppen of verminderen. Ook een bedrijfstak die 

veel geld, arbeid en/of risico vraagt voor wat het in verhouding opbrengt, moet je durven af te stoten.

Wees dus altijd voldoende kritisch bij de evaluatie. Bekijk of het totale pakket aan bedrijfsactiviteiten in 

verhouding staat met de handen die beschikbaar zijn. En of elk uur dat je bezig bent voldoende oplevert.
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Niets uit deze brochure mag op welke wijze 

dan ook verveelvoudigd of overgenomen 

worden door middel van druk, fotokopie, 

elektronische drager of op welke wijze dan 

ook, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever.

DISCLAIMER

Deze brochure is opgesteld met een duide-

lijke informatieve opdracht. De verstrekte 

informatie is enkel bedoeld als een eerste 

algemene toelichting die de behandelde 

materie wil situeren in grote lijnen, zonder 

volledigheid noch juridische precisie na 

te streven. Aan deze uitgave kunnen geen 

rechten worden ontleend. De redactie 

streeft naar betrouwbaarheid van de 

gepubliceerde informatie. De uitgever noch 

de auteur kan aansprakelijk gesteld worden 

voor foutieve of onvolledige gegevens of 

enige schade die zou voortvloeien uit acties 

die op basis van deze informatie worden 

ondernomen.

Deze brochure werd gerealiseerd met finan-

ciële steun van het Departement Landbouw 

en Visserij.
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