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Uw bedrijf naar een hoger 

plan tillen 
Houd jullie tijd en contracten onder controle om het 

bedrijf van binnenuit te laten groeien.  

 

Wij geven hier 5 tips over het gebruik van tijdregistratie om het bedrijf en 

jullie interne processen te versterken. Daarmee wordt meer gefactureerd en 

tegelijkertijd worden de cijfers onder de streep verbeterd, terwijl strategische 

besluiten worden genomen op grond van feitelijke data in plaats van 

onderbuikgevoelens.  

 

Bij TimeLog is het ons doel om de manier waarop tijd wordt gebruikt te 

optimaliseren, zodat we persoonlijke- en bedrijfsmatige doelen behalen 

zonder het overzicht te verliezen.  

 

Wij noemen dat Value your time… 

 

5 tips om grip te krijgen 
op tijd 

     … en medewerkers te motiveren voor tijdregistratie 



 

2  

Whitepaper 

 

Indhoudsopgave 
 

1 Gebruiken jullie het zelf ook?  3 

1.1 Gebruik tijd als basis voorbeslissingen  3 

1.2 U kunt hetzelfde doen  4 

2 Strategisch inzicht door tijdregistratie  4 

3 What’s in it for me?  5 

4 Volwassenheid bepaalt het strategisch resultaat  5 

5 Contractmanagement - hebben jullie het volledige overzicht  8 

5.1 Met tijdregistratie controle krijgen op contracten  8 

 

 

1. uitgave 

Geschreven door Maiken Blok 

 

TimeLog A/S 

Alhambravej 5  

1826 Frederiksberg  

Danmark 

Telefon +45 70 200 645 

 

© 2016 TimeLog A/S  

Alle rechten voorbehouden. 

 

www.timelog.dk 

info@timelog.dk 



 

3  

Whitepaper 

 

 

 

 

”De data die 

jullie hebben 

verzameld 

door tijd te 

registreren 

is goud 

waard”

 

1 Gebruiken jullie het zelf ook? 

We weten dat mensen naar onze organisatie kijken en denken: ’’Zij verkopen een 

tijdregistratiesysteem, dus implementatie en het uitvoeren ervan moet een makkie 

geweest zijn voor ze. Integendeel; ondanks het feit dat we een tijdregistratiesysteem 

verkopen en advies geven over tijdregistratie, is het allesbehalve makkelijk geweest 

om medewerking te krijgen van alle medewerkers – laat staan dat men begreep hoe 

belangrijk tijdregistratie is voor ons bedrijf. We hebben veel verschillende soorten 

medewerkers, en daar waar sommigen feiten en getallen prefereren, zijn anderen 

creativiteiter en hebben behoefte aan visualisatie en illustratieve verklaringen. Het is 

voor ons vanzelfsprekend een dagelijkse uitdaging geweest als het gaat om het 

verzamelen van data en de tijdregistraties op tijd gedaan te krijgen. Wij leggen onze 

nieuwe medewerkers daarom als één van de eerste zaken uit hoe wij tijd registreren 

en waarom dat zo belangrijk is voor ons bedrijf. Het kan zonder meer overweldigend 

zijn als je niet gewend bent om tijd te registreren – dat snappen wij heel goed. 

Daarom is het belangrijk dat men begrijpt waar de data voor wordt gebruikt, want het 

is dan makkelijker om in de praktijk te implementeren. 

 

1.1 Gebruik tijd als basis voor beslissingen 

Door de jaren heen zijn we door simpele en de meer gedetailleerde projecten heen 

gelopen om precies te zien waar we onze tijd voor gebruiken. Zo onderscheiden wij 

bijvoorbeeld operationele- en investeringsprojecten. Operationele projecten betreffen 

de activiteiten waar we continu aan werken. Dat kan klantenservice zijn of het 

onderhouden van onze website - zaken die ons bedrijf draaiende houden. 

Investeringsprojecten zijn ’’eenmalige’’ projecten of projecten die uiteindelijk kunnen 

leiden tot operationele projecten, omdat we besluiten dat het een goede investering 

is om de activiteiten op regelmatige basis voort te zetten. Een voorbeeld daarvan zijn 

onze klant evenementen en cursussen. Die begonnen als een investeringsproject, 

omdat er een einddatum was vastgesteld. Na een jaar hebben wij het tijdsverbruik 

en onkosten geëvalueerd tegenover deelname en klant feeback. We konden uit de 

cijfers en feedback zien dat het een succes was, waarna we meer evenementen 

hebben gepland. Dit betekent dat o.a. workshops, ochtendseminars en cursussen nu 

een vast onderdeel van onze operationele bedrijfsvoering zijn.  

 

Door onze interne projecten te verdelen in operationeel en investering, kunnen we 

op elk willekeurig moment zien hoeveel vereist wordt om TimeLog als organisatie 

draaiende te houden op basis van de huidige klanten – en zonder verdere 

investeringen. Dat is voor veel bedrijven een belangrijk sleutelcijfer, zodat men 
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”Kun je het 

meten, dan 

kun je het 

managen en 

verbeteren”

 

precies kan zien hoeveel resources beschikbaar zijn om in groei te investeren. 

Daarna kan worden ingepland hoe deze kunnen worden aangewend. 
 

1.2 U kunt hetzelfde doen 

Er is niet veel voor nodig om jullie tijdregistratie meer te gebruiken dan momenteel 

waarschijnlijk het geval is. De data die jullie hebben verzameld bij het registreren van 

tijd is goud waard. Jullie moeten daarmee aan de slag en afwegen of de strategische 

uitdagingen van uw bedrijf bekend zijn - of moet de opzet van jullie huidige 

methodiek worden aangepast? Uw bedrijf is zonder meer veranderd sinds jullie 

tijdregistratie hebben geimplementeerd en daarom veranderen jullie behoeften ook.  

 

Tijdregistratie strategisch gebruiken betekent dat jullie de data gebruiken om 

strategische besluiten te maken in plaats van bijvoorbeeld te focussen op jullie 

omzet en externe tijd. Door de investering te gebruiken die jullie al maken op gebied 

van tijdregistratie, kunnen jullie werkelijk belangrijke informatie vinden dat enorm kan 

helpen bij het ontwikkelen van uw bedrijf.  

 

2 Strategisch inzicht door tijdregistratie 

Hebben jullie weleens beslissingen genomen op basis van onderbuikgevoelens of 

giswerk? Dat deden we bij TimeLog ook, voordat we tijdregistratie strategisch 

gebruikten. We dachten eerst dat we 20% van onze resources gebruikten voor de 

verkoop. Door onze tijdregistratie te gebruiken konden we zien dat we slechts 11% 

van onze tijd gebruikten voor sales en lead generatie. 89% ging op aan andere 

zaken zoals klantenservice, administratie etc en van die 89% werd 45% besteed aan 

productontwikkeling – slechts een kleine portie van onze tijd en aandacht ging uit 

naar bedrijfsontwikkeling. Daar waar de directie ons jarenlang voorhield juist teveel 

in commercie te investeren, konden we ineens de discussie aangaan met concrete 

cijfers als onderbouwing. We hebben daarop besloten dat we ons niet langer 

uitsluitend wilden richten op het perfectioneren van het product en hebben onszelf 

toen een strategisch gesteld: 50% van onze tijd en 50% van onze loonkosten 

moeten marktgericht worden aangewend via sales, marketing en klantcontact.   

 

We hebben ons doel bereikt zonder langdurig te korten op productontwikkeling. 

Onze marktaandeel is gegroeid zodat de balans is zoals we dat graag willen en we 

kijken continu naar deze kerncijfers wanneer we discussieren over het aantrekken 

van medewerkers. 



 

5  

Whitepaper 

 

 

 

 

 

 

”Gebruik 

tijdregi-

stratie dus 

om jullie 

mede-

werkers te 

ontwik-

kelen” 

 
 

In directievergaderingen wordt tegenwoordig besproken hoe we onze tijd het best 

kunnen besteden. Kunnen we het meten, dan kunnen we het managen en 

verbeteren. Zoals bekend; meten = weten. Gebruik jullie data dus om beslissingen te 

maken. Jullie data is de sleutel tot eindeloze mogelijkheden voor 

bedrijfsoptimalisatie.  

3 What’s in it for me? 

Hebben jullie een duidelijke strategie bepaald over hoe tijdregistratie gebruikt dient te 

worden? Terwijl uw organisatie groeit en volwassener wordt, verandert de behoefte 

ten aanzien van tijdregistratie en het meten van verschillende data. Wilt u alleen tijd 

registreren om klanten te kunnen factureren, of willen jullie o.a. ook effectiviteit 

meten en zien waar de niet-factureerbare uren voor worden gebruikt?  

 

Voor het verkrijgen van betrouwbare data is het belangrijk om de steun van 

medewerkers te hebben voor een succesvolle implementatie van het nieuw 

tijdregistratiesysteem (lees hier over Inspari, een bedrijf dat zich met bijzonder veel 

succes heeft ingespannen voor betere tijdregistratie). Ze moeten de reden kennen 

voor de verandering en welke betekenis deze simpele registraties hebben voor het 

bedrijf en hun dagelijkse werkzaamheden. Anders riskeren jullie dat de data niet 

bruikbaar voor het meten van de gewenste sleutelcijfers.  

 

Kortom - je moet eerst ”what’s in it for me” bepalen voor iedere medewerker. 

Tijdregistraties kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor evaluatiegesprekken, waar 

jullie bespreken welke projecten het meeste tijd in beslag hebben genomen en of dat 

goed past bij de betreffende persoon. Is de dagelijkse werkdruk te hoog voor de 

medewerkers of hebben ze tijd om andere taken naar zich toe te trekken en hoe 

kunnen hun vaardigheden überhaupt het best worden benut? Dit geeft ook een 

fantastisch inzicht in hoe de profielen van medewerkers gaandeweg veranderen. 

Gebruik tijdregistratie dus om jullie medewerkers te ontwikkelen – dit motiveert ze 

om tijdregistratie tijdens het werken pro-actief te gebruiken, omdat het ook voor hen 

een directe voordeel oplevert en niet alleen onder aan de streep. Dat levert een win-

win situatie op voor zowel de medewerker als het bedrijf.  

4 Volwassenheid bepaalt het strategisch 
resultaat 

Hoe tijdregistratie strategisch gebruikt kan worden, hangt van ervaring en 

procesvolwassenheid af. Wij gebruiken het "Professional Services Maturity Model" 

van SPI Research om dit te illustreren. Er zijn vijf niveaus van volwassenheid in 

organisaties, die we hieronder beschrijven.  

http://nl.timelog.com/nieuws/2015/10/inspari-case/
http://www.spiresearch.com/psmaturitymodel/
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Tijdregistratie kan worden gebruikt om het volwassenheidsniveau op te krikken voor 

een schaalbaar en financieel gezonder bedrijf. Waar staan jullie nu op de schaal en 

wat kunnen jullie verbeteren om op de schaal te stijgen? Het is bewezen dat hoe 

hoger men op de schaal staat, des te beter is het bedrijfsresultaat onder aan de 

streep.  

 

Niveau 1 – Heroic 

Hier gaat het om het überhaupt gebruiken van tijdregistratie. Men implementeert 

tijdregistratie puur om een basis te creëren voor facturatie.    

 

15% van alle organisaties bevinden zich op dit niveau – en bijna alle organisaties 

starten hier.  

 

MOGELIJKHEID: Geld verdienen 

Men kan de facturatiegraad op projecten verhogen en afschrijvingen reduceren. 

Tijdregistratie geeft een facturatiebasis waarmee afgewogen kan worden of het 

gunstiger is om tijd op verschillende manieren te factureren. Indien reeds vastgelegd 

is dat op basis van de overeenkomst met de klant.  

 

Niveau 2 – Functional Excellence 

Tijdregistratie wordt volop ingezet en een dataverzameling wordt opgebouwd voor 

het inschatten van toekomstige projecten. Budgetten worden bepaald voor 

individuele projecten en kunnen makkelijk worden opgevolgd. Sommige processen 

zijn geoptimaliseerd, maar niet alle processen zijn best practice. 

 

25% van alle organisaties bevinden zich op dit niveau 

 

MOGELIJKHEID: processen optimaliseren 

De financiën van individuele projecten zijn vaak ondoorzichtig. Door het evalueren 

van tijdregistraties kan worden begonnen aan het optimaliseren van bestaande 

processen om het bedrijf effectiever en winstgevender te maken.  

 

Niveau 3 – Project Excellence 

Alle processen zijn gestandaardiseerd en tijdregistratie loopt door alle functies heen. 

Tijdsplanning wordt bepaald in samenhang met projectbeheer en tijdregistratie.  

 

25% van alle organisaties bevinden zich op dit niveau. 
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MOGELIJKHEID: Nauwkeurige inschatting 

Hier kan een nauwkeurige inschatting van tijdverbruik in projecten worden 

uitgevoerd. Afschrijvingen op projecten zijn minimaal.  

 

Niveau 4 – Portfolio Excellence 

Er is sprake van een geautomatiseerd resourcemanagement plan. Dit betekent dat 

tot in detail gepland kan worden. Tijdens het opvolgen ervan kan worden gereageerd 

en kan het plan worden aangepast. Dat vereist wel dat alle tijdregistratie data in 

realtime wordt beheerd en dat projectplanning en resource allocatie zijn geïntegreerd 

met de tijdregistraties. 

 

15% van alle organisaties bevinden zich op dit niveau. 

 

MOGELIJKHEID: Direct  opvolgen en schaalbaar worden 

De resourceplanning van lopende projecten kan worden aangepast op basis van de 

voltooiingsgraad. Met de integratie tussen resourceplanning en tijdregistratie kan dat 

met een eenvoudige en moeiteloze handeling, zodat zowel management en 

medewerkers een realtime overzicht hebben van projecten en financiën. Hierdoor 

kan onderbouwd worden gesproken over de manier waarop tijd wordt gebruikt in 

bijvoorbeeld vaste prijs projecten. Het overzicht en effectieve beheer maakt het 

bedrijf schaalbaar op een heel ander manier dan in de lagere 

volwassenheidsniveaus het geval is.  

 

Niveau 5 – Collaborative 

Op niveau 5 worden processen continu geoptimaliseerd via een ingebouwd 

leerproces. Cijfers uit tijdregistaties worden gebruikt om gedrag te veranderen en het 

continu verbeteren van processen is een doel op zich. Referentiepunten worden 

constant vastgelegd voor het meten van prestaties en het verbeteren van 

bedrijfsprocessen.  

 

5% van alle organisaties bevinden zich op het hoogste niveau. 

 

MOGELIJKHEID: Gedragsverandering 

Men heeft de lange weg bewandeld van het gissen naar tijdsverbruik tot het 

ontwikkelen van kernactiviteiten die op basis van kennisdeling worden 

doorontwikkeld tot uitstekend functionerende services.  

 

Medewerkers kunnen zelfstandig en zelfsturend werken zonder een compromis te 

hoeven maken op de strategie en doelen van het bedrijf. Medewerkers kunnen hun  
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”Kunt u met 

de hand op 

het hart 

zeggen dat 

uw bedrijf 

volledige 

controle 

heeft over al 

jullie 

klantcon-

tracten?” 

 

 

gedrag veranderen in de verschillende processen op basis van de kennis die 

voortkomt uit tijdregistraties. 

 

5 Contractmanagement – hebben jullie een 
volledig overzicht? 

We weten dat het, voor consultancybedrijven in het bijzonder, een uitdaging is om 

klantcontracten en de bijbehorende budgetten te beheren. Er worden vele 

verschillende soorten diensten verkocht en gefactureerd – soms uren en soms 

cursussen of standaarddiensten. Sommige klanten kopen een groot aantal uren in 

op een strippenkaart, terwijl andere hele projecten inkopen voor een vaste prijs of via 

andere contractsoorten. Om een overzicht te krijgen over alle contracten van het 

bedrijf en de bijbehorende tijdverbruik, wanneer klanten meer uren dienen in te 

kopen, omdat de strippenkaart bijna op is en welke projecten problemen opleveren 

die een heronderhandeling noodzakelijk maakt, is erg lastig.  

 

Kunt u met de hand op het hart zeggen dat uw bedrijf volledige controle heeft over al 

jullie klantcontracten en bent u er zeker van dat de ingeschatte waarde uit de 

individuele contracten ook daadwerkelijk binnenkomt?   

 

Zo ja, dan is het fantastisch dat jullie controle hebben over dat deel van het bedrijf.  

 

Zo nee, dan is het tijd om controle te krijgen om geen omzet mis te lopen. Onze 

ervaring leert dat veel consultancybedrijven een deel van hun omzet mislopen door 

onnauwkeurige tijdregistratie en het ontbreken van een beheersysteem voor hun 

contracten.  

 

5.1 Met tijdregistratie controle krijgen op contracten 

Eén ding waar jullie aan moeten beginnen in het proces, is vaststellen hoeveel 

verschillende soorten contractsoorten er zijn met de verschillende klanten. Het kan 

verassend zijn om te zien hoeveel verschillende speciale afspraken er zijn gemaakt 

met uw klanten – en in de regel zijn het juiste deze afspraken die uiteindelijk geld 

kosten.   

 

Ontdek welke contractsoorten voor jullie het meest rendabel zijn. Vaste prijs 

afspraken bijvoorbeeld, zijn doorgaans gevaarlijk, omdat jullie degene zijn die het 

risico dragen als het project uitloopt zonder heronderhandeling van het contract. Dit 

kan een uitdaging zijn als jullie geen tijdregistratie hebben om de verschillende   
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contracten die jullie zijn aangegaan te ondersteunen. Jullie kunnen immers niet 

precies vaststellen wat jullie gemiddelde uurtarief geweest is op de verschillende 

contracten.  

 

Houd controle over jullie tijd. Ja, dat hebben we inmiddels wel vaker gezegd, maar 

het is dan ook de enige manier om het maximale betaald te krijgen voor de projecten 

waar hard voor is gewerkt. Het garandeert tegelijkertijd dat jullie een reëel beeld 

krijgen van inkomsten en verliezen op vaste prijs projecten. Het kan goed zijn dat 

jullie al met tijdregistratie bezig zijn – maar kunt u op de cijfers vertrouwen? Zijn de 

uren direct geregistreerd of gebeurde dat na een week of een maand? 

 

Bent u nieuwsgierig en wilt meer weten over contractbeheer en best practice? Dan 

kunt u hier meer lezen.  

 

Wij hopen dat u geïnspireerd bent om meer uit jullie tijdregistratie te halen dan nu 

waarschijnlijk het geval is. Wij zijn ervan overtuigd dat uw bedrijf kan groeien en dat 

processen verder geoptimaliseerd kunnen worden door reeds verzamelde data 

(indien jullie tijd registreren) te analyseren. Met TimeLog Project kan dat in een 

handomdraai.  

 

http://help.timelog.com/media/1622/contract-management.pdf

