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Als tijd geld is... 
Voorkom gokwerk en realiseer betere resultaten 

 

In deze whitepaper wordt ingegaan op hoe u nu en in de toekomst het maximale uit uw bedrijf 

haalt door uw dagelijkse tijdregistratie strategisch toe te passen. 

 

Met een nauwkeurige en gerichte tijdregistratie verbetert u niet alleen de bottomline, maar legt 

u ook de basis voor een betere besluitvorming en een groter aanpassingsvermogen. Gokwerk 

in groeiplannen of het inschatten van projecten behoort tot het verleden dankzij concrete data. 

Strategische tijdregistratie 

Houd de tijd in de hand en laat de concurrentie achter u! 
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1 Pas tijdregistratie strategisch toe 

Alle organisaties kunnen strategisch profijt hebben van tijdregistratie. De mate 

van profijt hangt af van het ontwikkelstadium van de organisatie. Sommige 

mensen hebben behoefte aan een overzicht over de kosten van projecten, terwijl 

anderen op het punt staan om constante learning loops op te stellen, waarin de 

medewerkers zelf het voortouw nemen zonder de bedrijfsstrategie uit het oog te 

verliezen. 

 

Tijdregistratie is een strategische tool die in de meeste branches en 

bedrijfsmodellen kan worden toegepast. Uw organisatie bestaat uit resources die 

doelen moeten halen en tijdregistratie is een managementtool die u helpt uw 

doelen te realiseren. 

 

Vaak wordt tijdregistratie geassocieerd met controle en het in de hand houden 

van de financiën en kosten. Of met factureren, omdat de uren de basis vormen 

waarop wordt gefactureerd. Maar misschien wordt de niet-factureerbare tijd wel 

helemaal niet geregistreerd? 

 

Door tijdregistratie in alle functies in het bedrijf toe te passen, krijg je een 

managementtool die antwoord geeft op strategische vragen, zodat beslissingen 

kunnen worden genomen op basis van feiten i.p.v. meningen. Dit zal niet alleen 

de raad van bestuur, de directie en de medewerkers aanspreken, maar is ook 

zichtbaar in de bottomline. 

 

Lees de whitepaper en doe inspiratie op voor uw eigen strategische 

werkzaamheden. 

 

2 Optimaliseer uw bedrijfsvoering en 
strategische ontwikkeling 

Tijdregistratie kan op alle niveaus binnen het bedrijf worden toegepast. De mate 

van details in en de nauwkeurigheid van de registratie bepalen waarvoor u de 

informatie kunt gebruiken.  
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Hieronder kijken wij naar: 

 Strategische ontwikkeling, investeren en schaalbaarheid: waar besteedt 

het bedrijf zijn tijd aan en is dat effectief? 

 Realtime voorspellen en optimaliseren: krijg een actueel beeld van de 

projecten en grijp waar nodig in. 

 Bedrijfsoptimalisatie: factureringsbasis, dekkingsbijdrage en betere 

inschatting van tijd en projecten. 

 Vereenvoudiging van het personeelsmanagement. Tijd-

/casemanagement, uitbetaling van overtijd en analyse van het 

ziekteverzuim. 

  

2.1  Strategische ontwikkeling, investeren en 

schaalbaarheid 

Besteden wij onze tijd aan de juiste dingen? 

Alle bedrijven willen hun tijd besteden aan hun doelen en aan zaken die de basis 

leggen voor de winst op de korte en lange termijn. Maar het is niet altijd even 

makkelijk te beoordelen in hoeverre de inspanningen van de medewerkers 

voldoende effectief zijn. En of hun inspanningen bijvoorbeeld meer vruchten 

zouden dragen als 'bepaalde bomen meer water krijgen'. 

 

Met tijdregistratie kan het bedrijf analyseren of de aan bepaalde projecttypen en 

bedrijfsactiviteiten bestede uren voldoende rendement opleveren. 

 

 Besteden wij voldoende tijd aan de verkoop? Komt het bestede aantal 

uren overeen met het verwachte aantal uren?  

 Aan welk deel van de verkoop kunnen wij het beste tijd besteden? 

 Welke activiteiten leveren per besteed uur het meeste rendement op en 

kunnen wij daar meer tijd aan besteden? Kunnen wij meer diensten 

verkopen? 

 

Hoeveel investeren wij en in wat? 

Als uw bedrijf alle uren bijhoudt en niet alleen de te factureren uren, krijgt u een 

idee van hoeveel u investeert in productontwikkeling en andere zaken waarvan 

de inkomsten niet direct aan de bestede uren zijn gerelateerd.  

Op die manier kan het management beter beoordelen of de gestelde prioriteiten 

de juiste zijn. Is de productontwikkeling te duur? Moet er meer tijd worden 

vrijgemaakt voor de productontwikkeling? 
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“Het bedrijf kan 

de planning 

constant 

aanpassen, als 

blijkt dat er voor 

een bepaald 

project meer 

resources nodig 

zijn” 

 

 

Hoe schaalbaar zijn wij eigenlijk? 

Naarmate het bedrijf groeit, is het belangrijk om de leverkosten te kunnen 

voorspellen bij verdubbeling van de klantenkring. U voorkomt gokwerk in de 

groeistrategie als u de processen aan de hand van de tijdregistratie optimaliseert. 

 

De geregistreerde uren vormen een basis om de ervaringen van medewerkers en 

projecten te verzamelen en een inschatting te maken van de ontwikkeling van de 

prestaties van uw medewerkers. 

 

2.2 Realtime voorspellen en optimaliseren 

Tijdregistratie in combinatie met resourcemanagement in een modern, online 

systeem maakt het mogelijk om de belasting en het afrondingspercentage 

realtime bij te houden. 

 

Het bedrijf kan de planning constant aanpassen als er voor een bepaald project 

meer resources nodig zijn of als projecten eerder klaar zijn dan gepland. 

 

Statische of dynamische resourceplanning? 

Voor veel bedrijven betekent de overstap van een statische en handmatige 

planning naar de dynamische en geautomatiseerde allocatie van resources een 

grote stap voorwaarts.  

Zodra geregistreerde tijd deel wordt van de realtime planning, heeft het 

projectmanagement een up-to-date beeld van alle projecten en of resources 

daadwerkelijk voor alle projecten beschikbaar zijn.  

 

Als een medewerkers zijn werkzaamheden niet verricht zoals gepland, is hij uren 

'schuldig' in de resourceplanning en zal de belasting voor de komende periode 

dus hoger zijn.  

Op die manier ziet u of er voldoende resources zijn voor alle projecten en kunt u 

direct ingrijpen als u merkt dat er bij sommige projecten meer resources nodig 

zijn.  

 

2.3 Bedrijfsoptimalisatie 

Eenvoudig factureren van consultancydiensten 

De meeste bedrijven beginnen hun uren te registreren om de te factureren uren 

te kunnen bijhouden. Tijdregistratie is dus voor het bedrijf onontbeerlijk. Bij 

projecten die worden afgerekend op basis van de bestede uren, vormen de 

tijdregistraties de basis voor de facturering. Bij fixed-price projecten bieden de  
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tijdregistraties de mogelijkheid voor een interne follow-up met de medewerkers 

en een dialoog met de klant tijdens het project. 

 

Dekkingsbijdrage en gemiddeld uurtarief per klant/project/consultant 

Peter Drucker schreef: “What gets measured, gets managed." Door de 

bedrijfsprestaties op het gebied van klanten, projecten en de afzonderlijke 

medewerker te meten, kan het bedrijf tegenvallende prestaties opvolgen en 

goede prestaties vieren. Dit levert een zeer efficiënte managementtool op. 

 

Betere inschattingen van fixed-price projecten 

Bedrijven doen ervaring op met het benodigde aantal uren voor bepaalde fasen 

in verschillende projecttypen, waarmee een betere basis wordt gelegd voor het 

inschatten van vergelijkbare projecten in de toekomst. 

 

Het levert bovendien waardevolle inzichten op als het geschatte en gebruikte 

aantal uren zich altijd op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. In dat geval 

kan het over het algemeen een goed idee zijn om de geschatte uren richting de 

gebruikte uren bij te stellen. 

 

2.4 Vereenvoudiging van het personeelsmanagement 

Vakantieplanning 

Met één online resourceplan heeft de vakantieperiode niet langer verrassingen in 

petto, aangezien u in één oogopslag ziet welke resources wanneer beschikbaar 

zijn. De coördinatie van de minimale bezetting in de vakantieperiode is 

eenvoudig, snel en transparant voor iedereen. 

 

Houd overtijd in de hand 

Als er sprake is van overtijd, is een tijdregistratiesysteem erg handig om die 

overtijd bij te houden. Zo ontstaat er nooit discussie over wat er als overtijd is 

geregistreerd. 

 

Terugdringen van het ziekteverzuim 

Als medewerker hun ziekteverzuim registreren, ziet het bedrijf direct of het 

verzuim van een persoon of afdeling stijgt en kan erop worden gereageerd. Ook 

komen ongebruikelijke patronen aan het licht, zoals veel ziekte op maandag enz. 
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3 Zo verdubbelden wij onze 
verkoopresources  

Wij dachten dat 20% van onze resources aan de verkoop werd besteed.  

Binnen ons bedrijf werkten 15 personen, waaronder 2 voltijds accountmanagers, 

iemand halftijds op de marketing en de algemeen directeur die halftijds als 

accountmanager werkte. In totaal hielden zich dus 3 van de 15 personen zich 

met verkoop bezig. 

 

Door de tijd nauwkeurig bij te houden, kwam aan het licht dat wij slechts 11% van 

onze tijd aan de verkoop en het genereren van leads besteedden. 89% ging op 

aan andere zaken, zoals klantenservice, administratie en 45% werd besteed aan 

productontwikkeling. Slechts een heel klein percentage werd aan 

bedrijfsontwikkeling besteed. 

 

De raad van bestuur riep steeds dat wij te veel bezig waren met ontwikkeling, 

maar met deze cijfers in de hand bleek dat ineens toch genuanceerder te liggen. 

Wij wilden de focus van het bedrijf graag van het product naar de marketing 

verleggen. 

 

Daarom stelden wij onszelf een strategisch doel: 50% van de tijd en 50% van de 

loonsom moest marktgericht zijn: d.w.z. verkoop, marketing of klantcontact.  

 

3.1 Van 11% naar 20% marktgerichte tijd 

Wij hebben het doel met betrekking tot de loonsom gerealiseerd. Het aantal 

bestede uren is weliswaar nog steeds minder dan 50%, maar dat komt omdat wij 

een groep ontwikkelaars in Maleisië hebben die per uur minder verdienen dan de 

Deense accountmanagers.  

 

Momenteel gaat 25% van onze tijd op aan productontwikkeling. Dit hebben wij 

niet bereikt door in het product te snijden, maar door op marktgebied te groeien, 

waardoor wij nu de balans hebben, zoals wij die graag zien. 
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Om onze doelen te realiseren, hebben wij verschillende dingen gedaan: 

 

 Wij hebben geprobeerd om meer uren aan de markt te besteden. 

 Nieuwe aanstellingen moesten de markt ten goede komen. 

 

Momenteel gaat 20% van onze tijd op aan de verkoop en het genereren van 

leads, een stijging van 11%. En op de managementvergaderingen wisselen de 

gesprekken over misschien te weinig verkoop zich af met gesprekken over hoe 

wij de tijd beter kunnen gebruiken. 

 

Wat wordt gemeten, kan worden gemanaged. 

 

  

 

FEITENKADER 1: Praktische implementatie 

 

TimeLog heeft voor de verkoop een projectstructuur opgesteld die gedetailleerd 

maar eenvoudig is. Het is belangrijk dat er geen discussie is over welke activiteit 

de medewerkers moeten kiezen. 

 

De verkoopadviseurs van TimeLog kunnen kiezen uit: 

 

 Boeken en voorbereiden van vergaderingen. 

 Vergaderingen met potentiële klanten boeken (koude acquisitie). 

 Potentiële nieuwe klanten bellen die een demo hebben besteld. 

 Vergadering voorbereiden. 

 Vergadering – online 

 Vergadering – on site 

 Reistijd 

 Offerte en contracten uitwerken 

 

De accountmanagers registreren hun tijd vaak mobiel via de app van TimeLog 

tussen vergaderingen door of onderweg, zodat de registraties geen extra werktijd 

kosten. 
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4 De mate van volwassenheid bepaalt de 
strategische uitwisseling 

In hoeverre u strategisch profijt van tijdregistratie hebt, hangt sterk af van de 

ervaringen van de organisatie en hoe ver de organisatie in het proces is. Dit 

willen wij graag illustreren aan de hand van het "Professional Services Maturity 

Model" van SPI Research. Er zijn vijf niveaus om de mate van volwassenheid 

binnen een organisatie aan te geven: Heroic, Functional Excellence, Project 

Excellence, Portfolio Excellence en Collaborative. 

 

Bedrijven kunnen tijdregistratie gebruiken om hoger op deze 

'volwassenheidstrap' te komen en het bedrijf schaalbaarder te maken. 

 

Weet u op welke trede van deze trap uw bedrijf staat? 

  

 

FEITENKADER 2: De S-index 

TimeLog gebruikt een zgn. "S-index" om de prestaties van de accountmanagers 

te meten op het gebied van vergaderingen boeken. TimeLog werkt strategisch 

aan verbetering van de S-index voor accountmanagers door de tijdregistraties en 

resultaten te gebruiken. 

 

Het productiedoel voor een accountmanagers is bijvoorbeeld 10 punten in de S-

index per week. Het boeken van een vergadering (koude acquisitie) levert 3 

punten op. Het boeken van een vergadering met een "inbound" lead, d.w.z. een 

potentiële nieuwe klant die zelf contact heeft gezocht, levert 1 punt op. Bij de 

interne verkoopbijeenkomsten evalueert TimeLog de effectiviteit door voor iedere 

accountmanager de S-index per uur te berekenen.  

 

Dankzij de index is er een open en constructieve dialoog over een anders 

gevoelig onderwerp. Met een indexvariatie voor de accountmanagers van 0,6 tot 

1,6 is er bovendien ruimte om de methoden en ervaringen te bespreken en de 

prestaties van alle accountmanagers te verbeteren. 

Dit komt zowel de accountmanager, het team als het hele bedrijf ten goede. 
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Niveau 1 – Heroic 

Op dit niveau gaat het erom daadwerkelijk met tijdregistratie te beginnen. 

Bedrijven implementeren tijdregistratie normaal gesproken met het oog op de 

facturering.  

 

15% van alle organisaties bevindt zich hier en vrijwel iedereen begint hier. 

 

MOGELIJKHEID: Geld verdienen 

Het bedrijf kan het factureringspercentage van projecten verbeteren en het aantal 

afboekingen verkleinen. Kortom: geld verdienen! 

Tijdregistratie kan als basis dienen voor de facturering, waarna het aan u is wat u 

ermee doet. Zo kunt u de tijd factureren als de door uw gesloten contracten dat 

toelaten, of u kunt het contract met de klant herzien. 

 

Niveau 2 – Functional Excellence 

Op dit niveau is reeds met tijdregistratie begonnen en werkt het bedrijf aan een 

database om toekomstige projecten te kunnen inschatten. U kunt afzonderlijke 

projecten budgetteren en deze eenvoudig opvolgen. De afzonderlijke processen 

zijn geoptimaliseerd, maar niet alle processen in de organisatie zijn best practice.  

 

25% van alle organisaties bevindt zich op dit niveau. 

 

MOGELIJKHEID: procesoptimalisatie 

De financiën van afzonderlijke projecten zijn vaak ondoorzichtig. Door evaluatie 

van de tijdregistraties kan het bedrijf een begin maken met procesoptimalisatie 

om het bedrijf effectiever en rendabeler te maken. 

 

Niveau 3 – Project Excellence 

Op dit niveau zijn alle processen gestandaardiseerd en maken alle functies 

gebruik van tijdregistratie. U kunt de tijd plannen waarbij rekening wordt 

gehouden met het projectmanagement en de tijdregistratie. 

 

25% van alle organisaties bevindt zich op dit niveau. 

 

MOGELIJKHEID: gefundeerde inschattingen 

Hier kan de organisatie een gefundeerde inschatting maken van het benodigde 

aantal uren voor een project. Het aantal afboekingen per project is minimaal. 
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Niveau 4 – Portfolio Excellence 

Op dit niveau beschikt het bedrijf over een automatisch systeem voor het 

resourcemanagement. Het bedrijf kan dus in detail plannen en er wordt gewerkt 

volgens het plan. Bovendien kan continu worden gereageerd en kunnen plannen 

worden aangepast. Voorwaarde is wel dat alle tijdregistratiedata realtime worden 

verwerkt en dat projectmanagement en resourceallocatie zijn geïntegreerd met 

de tijdregistraties. 

 

15% van alle organisaties bevindt zich op dit niveau. 

 

MOGELIJKHEID: Direct opvolgen en schaalbaar worden 

De resourceplanning van lopende projecten kan op basis van het 

afrondingspercentage worden aangepast. Door de resourceplanning en de 

tijdregistratie te integreren, worden de werkzaamheden vereenvoudigd en 

hebben het management en de medewerker een realtime overzicht over de 

projecten en financiën. Hierdoor kan actief worden gekeken naar de besteding 

van de uren van fixed-price projecten. 

Overzicht en efficiënt management maken het bedrijf op een heel andere manier 

schaalbaar dan in de lagere niveaus van volwassenheid. 

 

Niveau 5 – Collaborative 

Op niveau 5 optimaliseert het bedrijf de processen continu via een automatische 

learning loop. U gebruikt de cijfers van de tijdregistratie om uw gedrag aan te 

passen en constante verbeteringen van processen zijn een doel op zich. U 

benchmarkt continu voor het meten van de prestaties en het verbeteren van de 

processen binnen de organisatie. 

 

5% van alle organisaties bevindt zich op dit niveau. 

 

MOGELIJKHEID: Gedragsveranderingen 

Het bedrijf heeft de lange weg afgelegd van het gissen van de bestede uren naar 

het ontwikkelen van basisdiensten voor het delen van kennis en doorontwikkelen 

van doordachte diensten. De medewerkers werken zelfstandig en sturen zichzelf 

aan, zonder voorbij te gaan aan de bedrijfsstrategie en -doelen. 

Medewerkers kunnen hun gedrag wijzigen in de verschillende processen op 

basis van de kennis vanuit de tijdregistraties. 
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FEITENKADER 3: Resourcemanagement 

Met tijdregistratie in TimeLog Project krijgt u realtime feedback over het resourcemanagement. U kunt projecten 

controleren en corrigeren als ze uit koers raken en extra aandacht nodig hebben. Zodra de medewerkers hun 

tijd registreren, kunt u zien wat er is gedaan en wat er nog moet gebeuren. 

 

Op die manier is het projectmanagement in TimeLog Project een afspiegeling van de realtime situatie in het 

bedrijf. 

Veel bedrijven houden het resourcemanagement bij in een werkblad, het projectplan in een ander werkblad en 

registreren tijd in een apart systeem, of in nog meer werkbladen.  

 

Als wij TimeLog Project bij nieuwe klanten installeren, zien wij vaak dat hun resourceplannen al snel verouderd 

zijn, omdat er geen rekening wordt gehouden met de geregistreerde tijd. TimeLog Project vormt een schakel 

tussen de projectplannen, resourceplannen en het daadwerkelijke tijdverbruik van het bedrijf. 
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“Het registreren 

van tijd kost 

normaal gesproken 

3 minuten per 

dag” 

 

 

 

 

 

 

5 Hoe maakt u tijd registreren tot een 
succes? 

Het registreren van tijd kost normaal gesproken 3 minuten per dag. Toch is het 

een hele uitdaging om de medewerkers hier warm voor te krijgen.  

Er ontstaat weerstand tegen het registreren van tijd als de medewerkers niet het 

gevoel hebben dat de tijdregistraties belangrijk zijn voor hun dagelijks werk. 

Daarom geven wij in dit deel een aantal voorbeelden om uw medewerkers te 

motiveren. 

 

De volgende stap is het verkrijgen van data met voldoende hoge kwaliteit. Het 

optimaliseren van de structuur en routines voor de tijdregistratie vraagt om een 

continue inzet. Het resultaat is echter doorslaggevend voor de ontwikkeling van 

het bedrijf. 

 

5.1 Concurreer en maak het leuk! 

Bij TimeLog meten wij hoeveel tijd er zit tussen dat de medewerker klaar is met 

zijn werkzaamheden tot het tijdstip waarop hij de tijd registreert. Voor een zo 

goed mogelijke kwaliteit van de tijdregistraties is het belangrijk dat deze periode 

zo kort mogelijk is, aangezien het enkele dagen later een stuk moeilijker is om 

nog precies te weten hoeveel tijd u aan een taak hebt besteed. 

 

Wij hebben een "omgekeerde Top 5" op het algemene scherm in de keuken 

waarop medewerkers worden getoond die achterliggen. De beste wordt beloond, 

waardoor iedereen goed zijn best doet. 

 

Afbeelding 1: 

Wie ligt er 

achter?  

Op het scherm 

ziet u wie er 

achterligt met 

zijn 

tijdregistratie. 
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5.2 Laat zien wat iedereen voor het bedrijf verdient 

De consultants van TimeLog zien hoeveel ze op een bepaalde dag hebben 

verdiend en dat motiveert. Je kunt de omzet voor de actuele maand bekijken op 

basis van fixed-price projecten, taken op basis van bestede uren, knipkaarten 

enz. en je weet wanneer het maandbudget is gehaald. 

 

Het motiveert de consultants dat zij een bijdrage leveren aan de omzet, ook al 

worden zij niet betaald op basis van provisie. 

 

5.3 Alle wegen leiden naar Rome 

Het zal misschien niet iedereen over de streep halen, maar door meerdere 

manieren voor de tijdregistratie aan te bieden, zoals werklijsten, mobiele apps, 

toegang via de browser, pc client enz., kan iedereen de manier voor het 

registreren van tijd vinden die bij hem of haar past. 

 

5.4 Laat geen twijfel bestaan over de mogelijkheden  

Er mag geen twijfel bestaan over welk project de medewerker moet kiezen bij het 

registeren van tijd. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en je moet vaak een 

paar keer door ellenlange lijsten met activiteiten bladeren, voordat je de juiste titel 

hebt gevonden. Maar het werkt demotiverend en komt de datakwaliteit niet ten 

goede als de medewerker twijfelt over waar een bepaalde activiteit moet worden 

geregistreerd. 

Zie voor een voorbeeld van de lijsten voor de accountmanagers in de case over 

de verkoop van TimeLog. 

 

5.5 Evalueer fixed-price projecten 

Als medewerkers aan fixed-price projecten werken of projecten waar bestede 

uren niet direct worden gefactureerd, kan het moeilijk zijn medewerkers te 

overtuigen om hun uren te registreren.  

Een motivatie kan zijn dat de tijdregistratie wordt gebruikt om de waardetoename 

van de projecten te volgen en naderhand de processen te evalueren en te 

verbeteren en samen te kijken naar het rendement van de projecten. 
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5.6 Verstoringen registreren 

Als een klant belt met vragen over een project van de vorige maand, als een 

collega om hulp vraagt bij zijn eigen project, als de directeur langskomt en wil 

weten hoe het gaat... 

 

Alle onvoorziene gebeurtenissen op een dag die misschien wel loze tijd zijn, 

kunnen worden verzameld. Veel mensen nemen dit soort gebeurtenissen vaak 

mee in de tijdregistraties van het actuele project, maar je kunt ze ook verzamelen 

om een goed beeld te krijgen van de tijd die ermee gemoeid is. 

Het is vooral zinvol om feedback te verzamelen van projecten van andere 

medewerkers om bijvoorbeeld te zien of de kennisdeling in het bedrijf kan worden 

verbeterd. 

 

Als het registreren van verstoringen eenvoudig gaat, behoort dit tot de 

mogelijkheden. 

6 Meer weten? 

Hoe kunt u tijdregistratie strategisch toepassen in uw bedrijf? Op welk niveau op 

de "volwassenheidstrap" bevindt u zich? Wat zijn uw mogelijkheden om de 

resourceplanning en projectfinanciën te optimaliseren? 

 

6.1 Over de mate van volwassenheid binnen 

serviceorganisaties 

 http://www.spiresearch.com/psmaturitymodel/ 

 

6.2 Whitepaper: Tijdregistratie in TimeLog Project 

 http://help.timelog.com/media/1611/time-tracking-in-timelog-2015.pdf  

 

6.3 Processen die u op het juiste pad houden 

 http://nl.timelog.com/producten/managementrapportage/ 

 

 http://nl.timelog.com/producten/resourcemanagement/ 

 

 http://nl.timelog.com/producten/projectmanagement/ 

 

 http://nl.timelog.com/producten/tijdregistratie/ 

  

http://www.spiresearch.com/psmaturitymodel/
http://help.timelog.com/media/1611/time-tracking-in-timelog-2015.pdf
http://nl.timelog.com/producten/managementrapportage/
http://nl.timelog.com/producten/resourcemanagement/
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7 Vier cases over tijdregistratie 

7.1 Digitaal designbureau verdiende 134.000 Euro met 

HelpDesk 

De medewerkers van het designbureau waren veel tijd kwijt aan kleine 

supportvragen van klanten. Het was veel te ingewikkeld om klanten en tijd aan de 

vele telefoontjes en e-mails te koppelen, maar TimeLog HelpDesk maakte dit 

praktisch mogelijk. 

Het designbureau verdiende het eerste jaar 134.000 Euro door de tijd voor 

supportvragen minutieus bij te houden. 

Hoe meer taken per dag, hoe belangrijker het is om uw tijd te registreren en om 

te zetten in geld. 

 

7.2 Consultancykantoor wist omzet met 268.000 Euro te 

vergroten 

Een managementconsultancykantoor met grote projecten paste tijdregistratie niet 

systematisch toe waardoor de projectfinanciën oncontroleerbaar waren. Het 

management wist de vinger niet precies op de zere plek te leggen, 

maar door tijdregistratie in te voeren werd ineens duidelijk welke consultants 

presteerden en welke projecten goed waren. Het bleek dat sommige consultants 

enorme projecten veel te goedkoop verkochten, projecten waar de organisatie 

trots op was. 

Het bedrijf wist de omzet in het volgende boekjaar al met 268.000 Euro te 

vergroten. 

 

7.3 CMS-bureau maakt tijdregistratie leuk 

Een middelgroot CMS-bureau wist de kwaliteit van de tijdregistratie te verbeteren 

door de registraties voor iedereen zichtbaar te maken. Via een scherm met een 

dashboard op iedere verdieping van het gebouw zijn de tijdregistraties realtime te 

volgen. De medewerkers zien het registreren van tijd nu als een sport. 

Op basis hiervan heeft het bedrijf een veilige basis gelegd voor het inschatten 

van hun klantprojecten. 

 

7.4 Individuele bonussen voor fixed-price projecten 

Een digitaal reclamebureau beloont de medewerkers die aan fixed-price 

projecten werken met een bonus. Naarmate het project voortschrijdt, is er een 

solidair rekenmodel waarin het resultaat van het project automatisch en in 

realtime wordt gedeeld door de mensen die aan het project meewerken. 


