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This report is the result of a master thesis project conducted at the Déhora 
Consultancy Group, located in Amsterdam. The subject of this thesis is the 
development of a training Time Management for teams. The content of the training is 
based on a study of relevant time management literature and principles to assure 
learning effects for trainees and a good transfer of training. After the development 
process, the content of the training is evaluated by some training professionals of 
Déhora. 
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Druk druk druk .... Deze woorden hoor je steeds vaker om je heen. In 2004 had ruim 
een kwart van de werkzame beroepsbevolking te maken met een hoge werkdruk (hoge 
tijdsdruk én hoog tempo). Een hoge werkdruk kan veroorzaakt worden door het 
gevoel dat iemand heeft dat te veel taken en activiteiten binnen een bepaalde tijd 
uitgevoerd moeten worden. Het is belangrijk om beschikbare tijd op een zodanige 
manier in te delen dat taken en bezigheden naar behoren worden uitgevoerd, zonder 
dat dit ten koste gaat van degenen die het uitvoeren. Het gaat dus om het managen van 
beschikbare tijd, ook wel Time Management genoemd. 

Tegenwoordig werken steeds meer organisaties met teams omdat het werk niet meer 
door het individu alleen gedaan kan worden. Dit betekent dat activiteiten samen 
moeten worden uitgevoerd of op elkaar worden afgestemd. Dit gebeurt vaak in de 
vorm van een project. Het succes van (project) teams wordt door een aantal factoren 
bepaald. Een daarvan is tijd. Alle teamactiviteiten en taken zijn gerelateerd aan tijd, 
bijvoorbeeld het halen van deadlines, opstellen van tijdschema ' s, het stellen van 
prioriteiten, etc. Uit onderzoek blijkt dat deadlines vaak overschreden worden. Het 
niet op tijd afronden van een project kan vergaande negatieve gevolgen hebben voor 
organisaties. Om als team deadlines te halen, is het belangrijk om effectief en efficiënt 
te werken. Een training Time Management voor teams biedt dus uitkomst. 

De Déhora Consultancy Group is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in zaken die 
met tijd te maken hebben. Vanuit Déhora is dan ook de volgende opdrachtformulering 
vastgesteld: het ontwikkelen van een training Time Management voor teams, 
gebruikmakend van de nieuwste wetenschappelijke kennis op dit gebied. 

De literatuur beschrijft een aantal algemene modellen die gebruikt kunnen worden 
voor de ontwikkeling van een effectieve training. Deze algemene modellen hebben als 
input gediend voor het ontwerpen van een eigen model, dat gevolgd wordt bij de 
ontwikkeling van de training. De uiteindelijke training is tot stand gekomen door het 
volgen van de volgende stappen: 
• Inhoudelijke analyse: 

De inhoudelijke analyse bestaat uit een marktanalyse en literatuurstudie. De 
marktanalyse bestaat uit een inventarisatie van onderwerpen die aan bod komen 
bij Time Management trainingen door concurrerende bureaus. Tevens is een 
inventarisatie gemaakt van veel voorkomende specifieke problemen op het gebied 
van Time Management in teams. Dit is gedaan door middel van het afnemen van 
interviews. 
De literatuurstudie is uitgevoerd op het gebied van Time Management theorieën 
en principes voor zowel team als het individu. De uitkomsten van de marktanalyse 
en literatuurstudie dienen als input voor de inhoud van de training. 

• Leeromgeving: 
Om het leren van de deelnemers te ondersteunen en bevorderen, moet een 
leeromgeving gecreëerd worden. Dit zijn componenten in de training die het leren 
ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het doorlopen van de leercyclus van Kolb. In 
deze stap wordt duidelijk aan welke voorwaarden een goede leeromgeving moet 
voldoen. 
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• Overdracht training: 
Wil een training effectief zijn, dan moet de overdracht van de training groot zijn. 
In deze stap wordt duidelijk welke factoren van invloed zijn op de overdracht van 
het geleerde naar de praktijk en aan welke condities voldaan moet worden om te 
zorgen dat de overdracht van het geleerde naar de praktijk zo groot mogelijk is. 

• Ontwerp training: 
Het ontwerp van de training is gebaseerd op de resultaten van de marktanalyse en 
de literatuurstudie en op de voorwaarden waaraan de training moet voldoen om te 
zorgen dat deelnemers leren en de overdracht van de training groot is. De training 
is opgebouwd uit een aantal modules. Per module wordt in een korte samenvatting 
weergegeven wat de inhoud is, hoe de module is opgebouwd en hoe de 
voorwaarden, ten aanzien van het leren en de overdracht van de training, verwerkt 
zijn in de module. 

• Pilot en evaluatie: 
Besloten is om een pilot te organiseren waarbij een aantal trainingsexperts van 
Déhora aanwezig zijn. Tijdens deze pilot is de training inhoudelijk besproken en 
aangepast op basis van de verkregen feedback. 

Het doel van de training is, dat teams na het volgen van de training hun tijd effectiever 
en efficiënter benutten. Na het volgen van de training zijn de volgende onderwerpen 
eigen gemaakt: 
• Doelen stellen 
• Werkanalyse 
• Prioriteiten stellen 
• Plannen 
• Tijdverslinders 
• Teamcoördinatie 
• Evaluatie 
Vanwege de vertrouwelijkheid wordt hier verder niet op ingegaan. In het verslag zijn 
meerdere stukken weggehaald vanwege de vertrouwelijkheid. 

lll 



TU/e 
technische 

universiteit 

eind hoven 

Voorwoord 

Voor u ligt het verslag van mijn afstudeerproject dat ik heb uitgevoerd ter afsluiting 
van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de faculteit Technology Management 
van de Technische Universiteit van Eindhoven. Het project is uitgevoerd bij de 
Déhora Consultancy Group te Amsterdam en betreft het ontwerpen van een training 
Time Management voor teams. Deze opdracht sprak mij aan vanwege het feit dat het 
managen van tijd een dagelijkse bezigheid is en in de hedendaagse maatschappij erg 
belangrijk is. Ook tijdens mijn studie heb ik dit ervaren. Daarnaast sprak de praktische 
insteek mij aan, daar veel afstudeerverslagen in een stoffig archief verdwijnen en niet 
meer gebruikt worden. Vanwege de vertrouwelijkheid van de training kan het 
trainingsmateriaal (trainershandleiding, sheets, oefeningen, etc.) helaas niet 
bijgevoegd worden in de bijlagen. 

Een aantal personen wil ik bedanken voor de bijdrage die ze geleverd hebben aan de 
totstandkoming van dit project. 

Als eerste wil ik Wendelien van Eerde, mijn eerste begeleidster vanuit de universiteit, 
bedanken. Via haar ben ik aan deze opdracht gekomen. Je was altijd bereid om 
kritisch naar mijn werk te kijken, opmerkingen te geven waar ik iets mee kon en tijd 
vrij te maken als ik die nodig had. Daarnaast wil ik Christel Rutte, mijn tweede 
begeleidster, bedanken voor haar kritische bijdrage aan dit rapport. 

Verder wil ik Monique Koopman bedanken, mijn bedrijfsbegeleidster bij Déhora, 
voor de velen uren die we samen besteed hebben aan het invulling geven van de 
training. Daarnaast wil ik Derk Bothe, Emiel Reuling, Niels Ligthart bedanken voor 
de nodige sparringsuurtjes en voor jullie bijdrage en nuttige opmerkingen tijdens de 
pilot. Tevens wil ik Ben Jansen, directeur Déhora, bedanken voor het mogelijk maken 
van dit project en wil ik mijn collega's bij Déhora en mijn kamergenote Christine 
bedanken voor de plezierige maanden en de gezelligheid tijdens de lunch. 

Tenslotte wil ik mijn ouders, vrienden, en speciaal mijn vriendin Esther, bedanken 
voor jullie ondersteuning, begrip, noodzakelijke afleiding en hulp tijdens mijn 
afstudeerproject. 

Philippe Schmedding 
Juni2006 
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1 Inleiding 

Druk druk druk .... Deze woorden hoor je steeds vaker om je heen. In 2004 had ruim 
een kwart van de werkzame beroepsbevolking te maken met een hoge werkdruk (hoge 
tijdsdruk én hoog tempo) (Frenken, 2005). Een hoge werkdruk kan veroorzaakt 
worden door het gevoel dat iemand heeft dat te veel taken en activiteiten binnen een 
bepaalde tijd uitgevoerd moeten worden. Deze hoge werkdruk kan ten koste gaan van 
iemand zijn prestaties en plezier in het werk en uiteindelijk leiden tot stress. Te veel 
stress op het werk, kan uiteindelijk leiden tot een "burn-out". Het is dus belangrijk om 
beschikbare tijd op een zodanige manier in te delen dat taken en bezigheden naar 
behoren worden uitgevoerd, zonder dat dit ten koste gaat van degenen die het 
uitvoeren. Het gaat dus om het managen van beschikbare tijd, ook wel Time 
Management genoemd. 

1. 1 Wat is Time Management? 

Time management is eigenlijk een misleidende term. Strikt genomen kan tijd namelijk 
niet gemanaged worden. Hoe een persoon met tijd omgaat, kan wel beïnvloed worden. 
In de verschillende onderzoeken op het gebied van time management zijn door de 
jaren heen veel verschillende definities gehanteerd. Er is geen consensus over een 
eenduidige definitie voor de term Time Management. Een van de eerste definities is 
die van Lakein (1973): het proces van behoeftebepaling, doelen stellen om deze 
behoeften te bereiken, het stellen van prioriteiten en het plannen van taken om 
gestelde doelen te bereiken. Bijlage 1 geeft een overzicht van de verschillende 
definities die in de literatuur gehanteerd worden. Voor dit overzicht is gebruik 
gemaakt van een overzicht over Time Management literatuur door Claessens, Van 
Eerde, Rutte en Roe (in press). In het algemeen kan gezegd worden dat onder Time 
Management het effectief en efficiënt benutten van de tijd verstaan wordt door middel 
van het uitvoeren van Time Management gedrag, zoals het stellen van doelen en 
prioriteiten, het organiseren van werkwijzen, omgaan met afleidingen, etc. 

1.2 Déhora Consultancy Group 

De Déhora Consultancy Group is in 1987 opgericht door Ben Jansen onder de naam 
A TOS Beleidsadvies- en onderzoek. In 2005 heeft een naamsverandering 
plaatsgevonden van A TOS Beleidsadvies- en onderzoek naar Déhora Consultancy 
Group (vanaf nu Déhora genoemd). De nieuwe naam Déhora is afgeleid van het 
Latijn en staat voor 'bij de tijd'. Déhora is gevestigd in Amsterdam en momenteel 
werken er zo'n 55 mensen. In eerste instantie richtte Déhora zich op het ontwerpen en 
invoeren van onregelmatige werktijdregelingen, ploegendiensten en roosters, later 
kwamen daar Arbeidstijdmanagement en Advanced Planning bij. Déhora is thans op 
deze gebieden marktleider met vestigingen in Nederland en sinds 2005 in België. 
Déhora is actief in een groot aantal sectoren, variërend van grote 
overheidsinstellingen tot industrie en commerciële dienstverlening. 

Arbeidstijdmanagement richt zich op het vinden van een optimale match tussen 
capaciteitsvraag en - aanbod van een organisatie, rekening houdend met de wensen en 
omstandigheden van de werknemers. Als eerste wordt het werkaanbod per specifieke 



T U / 
technische 

e u~iversiteit 
e1ndhoven 

tijdseenheid en de daarbij behorende flexibiliteitsbehoefte in kaart gebracht. 
Vervolgens wordt gekeken naar de beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel 
rekening houdend met de werk-privé balans. Daarna wordt gezocht naar de optimale 
fit tussen de benodigde en de beschikbare capaciteit. Dit leidt uiteindelijk tot een 
capaciteitsplan en een rooster. 
Advanced Planning richt zich op het oplossen van tactische en operationele 
planvraagstukken in organisaties, met als doel een integrale planning te realiseren van 
mensen, middelen en processen. 

Déhora bestaat uit een vijftal afdelingen, namelijk: 

• 

• 

• 

• 

• 

Advies: Déhora geeft advies aan bedrijven gericht op opdrachten die te maken 
hebben met de factor tijd; 
Detachering; Déhora ondersteunt bedrijven waar een tijdelijk tekort is aan 
planners, planningscoördinators, roosterontwerpers of (project)managers; 
Training; Déhora leidt planners en werkvoorbereiders op die zich op 
operationeel niveau bezighouden met het plannen van arbeidscapaciteit; 
Research; Déhora voert toepassingsgericht onderzoek uit voor klanten . 
Daarnaast ontwikkelt de afdeling research standaard instrumenten en 
methoden, zoals de arbeidstijdenmonitor en flexibiliTIJD-scan; 
Software; Déhora biedt de markt, in samenwerking met partners, geavanceerde 
softwarepakketten aan. 

Deze opdracht, het ontwikkelen van een training Time Management voor teams, valt 
onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Training. 

1.3 Initiële opdrachtformulering 

Déhora heeft veel kennis met betrekking tot het opleiden van planners. Deze planners 
houden zich vooral op operationeel niveau bezig met het plannen van 
arbeidscapaciteit, mede in relatie tot overige bedrijfsmiddelen. Naast het opleiden van 
planners wil Déhora haar klanten een breder pakket van opleidingen/trainingen 
kunnen aanbieden. In het verleden heeft Déhora een Time Management training 
aangeboden, deze training is echter verouderd. Daarom is besloten om de training 
Time Management opnieuw te gaan opzetten. 

Daarnaast is de markt voor het geven van effectiviteitstrainingen (Time Management 
trainingen vallen hieronder) erg aantrekkelijk. Jaarlijks volgen vele werknemers in
en/of externe cursussen op kosten van de werkgever. In 1999 gaven bedrijven in 
Nederland meer dan 3 miljard euro (2, 7 % van de totale arbeidskosten) uit aan in
en/of externe cursussen ten opzichte van 1.5 miljard euro (1,8 % van de totale 
arbeidskosten) in 1993. Het totaal aantal gevolgde in- en/of externe cursussen is 
gestegen van 1,2 miljoen in 1993 naar een kleine 2,9 miljoen in 1999 (bron: CBS). In 
1999 werd 12 % van het totaal aantal in- en/of externe cursussen besteed aan de 
categorie persoonlijke vaardigheden (Boerdam, 2001 ). Effectiviteitstrainingen vallen 
onder andere in deze categorie. 

De initiële opdracht luidt: het vernieuwen van de trammg Time Management 
gebruikmakend van de nieuwste (wetenschappelijke) kennis op dit gebied; welke Time 
Management-principes hebben zich zelf bewezen? Welke tips en trucs hebben écht 
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effect op het dagelijks functioneren van de cursisten? Welke Time Management
principes worden ook op lange termijn nog toegepast? Kortom: wat maakt de training 
zo effectief mogelijk? 

1.4 Definitieve opdrachtformulering 

Tegenwoordig werken steeds meer organisaties met teams omdat het werk niet meer 
door het individu alleen gedaan kan worden. Dit betekent dat activiteiten samen 
moeten worden uitgevoerd of op elkaar worden afgestemd. Dit gebeurt vaak in de 
vorm van een project. Het succes van (project) teams wordt door een aantal aspecten 
bepaald. Een daarvan is tijd. Alle teamactiviteiten en taken zijn gerelateerd aan tijd, 
bijvoorbeeld het halen van deadlines, opstellen van tijdschema's, het stellen van 
prioriteiten, etc. Ondanks de voordelen, zoals meer flexibiliteit en creativiteit, brengt 
het werken in teams ook nadelen met zich mee, zoals problemen met coördinatie en 
motivatie (Steiner, 1972). Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat individuen aan 
meerdere projectteams tegelijk deelnemen (Waller, 1997). Dit kan leiden tot 
problemen bij de afstemming van de tijdsbesteding van individuen aan de 
verschillende projecten. Uit onderzoek van Tukel en Rom (1998) blijkt dat van 91 
projectmanagers, 56% aangeeft dat de deadlines vaak overschreden worden. Het niet 
op tijd afronden van een project kan vergaande negatieve gevolgen hebben voor 
organisaties. De klant is namelijk niet in staat om gebruik te maken van de 
projectresultaten. Daarnaast is het meerdere malen niet nakomen van deadlines van 
invloed op de financiële prestaties van een organisatie, doordat extra kosten gemaakt 
worden en de concurrerende positie van de organisatie ondermijnd wordt. Het niet 
halen van doelen of deadlines kan ook leiden tot frustraties bij de teamleden (Gevers, 
2004). Het toepassen van Time Management principes, naast andere aspecten zoals 
bijvoorbeeld projectmanagement tools, zorgt er onder andere voor dat deadlines 
binnen teams gehaald en de negatieve gevolgen voorkomen worden. 

Na het vaststellen van de initiële opdracht is allereerst begonnen met een kleinschalig 
marktonderzoek (hoofdstuk 3). Dit marktonderzoek bestond uit het afnemen van een 
aantal interviews over Time Management gerelateerde onderwerpen en een 
inventarisatie van Time Management trainingen die op de markt worden aangeboden. 
Uit de interviews blijkt dat veel geïnterviewden problemen ervaren met collega's die 
afspraken niet nakomen, bijvoorbeeld het niet nakomen van deadlines, werk niet af 
hebben, te laat komen op afspraken, etc. Deze problemen kunnen voorkomen worden 
door alle teamleden een training Time Management voor het individu te laten volgen. 
Binnen een team spelen echter ook zaken als coördinatie, afstemming en 
tijdverslinders op teamniveau een rol. Deze zaken komen in individuele Time 
Management trainingen niet terug. Om als team effectief en efficiënt te werken, biedt 
een training Time Management met aandacht voor zowel individuele als team 
aspecten een uitkomst. Daarnaast blijkt uit de analyse van concurrerende bureaus, dat 
de markt voor Time Management trainingen voor het individu behoorlijk verzadigd is. 
Er zijn vele, zowel grote als kleine, bureaus die trainingen aanbieden. Een Time 
Management training voor teams wordt echter zelden aangeboden. 

Vanwege bovenstaande punten en het feit dat Déhora een unieke vernieuwende Time 
Management training aan de markt wil aanbieden, is besloten om de training niet op 
het individu te richten maar meer op teams. 
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De definitieve opdrachtformulering luidt dan ook als volgt: het ontwerpen en 
evalueren van een Time Management training voor teams, gebruikmakend van de 
nieuwste wetenschappelijk kennis op dit gebied. 

In de training komen zowel team als individuele Time Management aspecten aan bod. 
Het uiteindelijke projectresultaat is een training Time Management voor teams. 

1. 5 Onderzoeksvragen 

Om tot een goed projectresultaat te komen, een trammg Time Management voor 
teams, worden een aantal onderzoeksvragen gesteld: 
• Wat wordt onder Time Management verstaan? 
• Welke Time Management modellen bestaan er? 
• Welke Time Management onderwerpen zijn van belang voor het individu? 
• Welke Time Management onderwerpen spelen een rol binnen teams? 
• Welke modellen bestaan er voor het ontwerpen van een training? 
• Welke stappen worden genomen tijdens het ontwikkelen van een training? 
• Hoe kun je individuen of teams laten leren? 
• Welke factoren ondersteunen het leren? 
• Hoe wordt de overdracht van het geleerde tijdens trainingen naar de 

praktijksituatie vergroot? 
De antwoorden op deze vragen worden in de volgende hoofdstukken behandeld. 

1. 6 Opbouw verslag 

De opbouw van het verslag is weergegeven in 
figuur 1. Hoofdstuk 2 beschrijft het stappenplan dat 
gevolgd wordt voor het ontwikkelen van deze 
training. Hoofdstuk 3 t/m 7 geven de werkelijke 
inhoud van de stappen weer die genomen zijn voor 
de ontwikkeling van de training. In hoofdstuk 8 
wordt afgesloten met een conclusie en discussie. 

Inleiding (hoofdstuk 1) 
Inleiding naar opdracht 
Opdrachtformulering 

' 7 

Methodologie Qnt!'!'.ikk~len training 
(hoofdstuk 2) 

Beschrijven stappenplan 

' 7 

Sl21m~n(llan Qntwikkel~n training 
(hoofdstuk 3 Urn 7) 

' 
Conclusie en discussie (hoofdstuk 8) 

Figuur 1: Opbouw verslag 
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Hoofdstuk 2 beschrijft het stappenplan dat gevolgd is tijdens de ontwikkeling van de 
training Time Management voor teams. Het stappenplan is gebaseerd op bestaande 
modellen uit de literatuur die als input hebben gediend voor het ontwerpen van een 
eigen model. In de volgende paragrafen worden eerste de bestaande modellen 
beschreven en daarna het zelf ontwikkelde stappenplan voor de training Time 
Management voor teams. 

2. 1 Algemene stappenplannen 

Om tot een effectieve training te komen, is het belangrijk dat een aantal essentiële 
stappen genomen wordt. Een voorbeeld van een algemeen stappenplan (Noe, 2005) 
voor het ontwerpen van een training wordt in onderstaand model beschreven. 

1. Behoefte Anal)'se 2. Waarborgen gereedheid 3. Creëren leeromgeving 
Organisatieanalyse ... werknemers voor training ... Leerdoelen 
Persoonsanalyse ~ Motivatie en houding ~ Betekenisvol materiaal 
Taakanalyse Basis vaardigheden Oefening 

Feedback 
Gemeenschappelijk leren 

5. Ontwikkelen evaluatieQlan 4. Waarborgen overdracht training Model eren 

Identificeren leeruitkomsten - Zei fmanagement Organisatie training 
~ 

Kiezen evaluatie ontwerp ..... Ondersteuning door collega's en ~ 

Kosten-baten analyse manager 

+ 
6. Selecteren trainingsmethode 7. Monitoren en evalueren training 

Traditioneel Uitvoeren evaluatie 
E-learning f---+ Maken aanpassingen om training 

te verbeteren 

Figuur 2 : Ontwerpstappen voor een training (Noe, 2005, blz 6) 

Het model beschrijft de volgende stappen: 
• Stap 1: behoefte analyse, bestaande uit een organisatie-, persoon- en taakanalyse 

waarin gekeken wordt of de training nodig is en wat de inhoud van de training 
moet zijn; 

• Stap 2: bekijkt of de werknemers gemotiveerd zijn en de basisvaardigheden 
bezitten die nodig zijn om de trainingsonderwerpen eigen te maken; 

• Stap 3: het ontwikkelen van een leeromgeving die nodig is om leren mogelijk te 
maken; 

• Stap 4: het creëren van een omgeving waarin de overdracht van de training groot 
is. Deze omgeving zorgt ervoor dat werknemers het geleerde tijdens de training 
toepassen in de praktijk; 

• Stap 5: het ontwikkelen van een evaluatieplan voor de training; 
• Stap 6: het kiezen van een trainingsmethode gebaseerd op de leerdoelstelling en 

leeromgeving; 
• Stap 7: het evalueren van het trainingsprogramma en het indien nodig verbeteren 

van de training. 
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Op basis van bovenstaand model en de algemene modellen van Goldstein en Ford 
(2002) en Kessels ( 1999) (bijlage 2), is een specifiek stappenplan opgesteld voor de 
ontwikkeling van de training Time Management voor teams. Dit stappenplan wordt in 
de volgende paragraaf toegelicht. 

2.2 Stappenplan ontwikkelen training Time Management 
voor teams 

Het stappenplan voor het ontwikkelen van een training Time Management voor teams 
(figuur 3), wordt per stap verder beschreven. 

Inhoudelijke analyse (hoofdstuk 3) 
Marktanalyse 
Literatuurstudie 

Pilot en evaluatie (hoofdstuk 7) 
Opzet pilot 
Evaluatie pilot 

Leeromgeving (hoofdstuk 4) 
Leerproces 
Voorwaarden 

r---------, 
Ontwikkelen evaluatie 1 

Overdracht training (hoofdstuk 5) 
Voorwaarden 

Ontwerp training (hoofdstuk 6) 
Doel en doelgroep 
Modules 

Figuur 3: Stappenplan voor het ontwikkelen van een training Time Management voor teams 

Inhoudelijke analyse 
Doel: bepalen van de inhoud van de training 

De behoefteanalyse in deze studie verschilt van de behoefteanalyses uit algemene 
stappenplannen doordat hier alleen naar de inhoud van de training wordt gekeken. In 
de algemene modellen wordt uitgebreid ingegaan op organisatie-, taak- en 
persoonanalyse. Dit is vooral van belang voor trainingen die voor een specifiek bedrijf 
of functie ontwikkeld worden. De training Time Management voor teams kan door elk 
willekeurig bedrijf of team worden gevolgd. Teams met verschillende doelstellingen, 
projecten, expertise, achtergrond (organisatie) kunnen deelnemen aan de training. 
Uitgebreide taakanalyses kunnen dan bijvoorbeeld ook niet worden uitgevoerd voor 
de ontwikkeling van deze specifieke training. Daarnaast wordt in de algemene 
modellen ook gekeken naar verschillen tussen actuele en gewenste prestaties en de 
motivatie en basisvaardigheden van toekomstige trainees. Hier nemen we aan dat 
teams die deelnemen aan deze specifieke training over het algemeen gemotiveerd zijn 
omdat ze een behoefte hebben aan de training. Ze ervaren problemen op het gebied 
van Time Management. 

De eerste stap legt dan ook meer de nadruk op het bepalen van de inhoud van de 
training. Om de inhoud van de training te bepalen is eerst een kleine marktanalyse 
gehouden door middel van een internetresearch. Deze bestaat uit een inventarisatie 
van onderwerpen die aan bod komen bij Time Management trainingen van 
concurrerende bureaus. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van veel 
voorkomende problemen op het gebied van Time Management in teams, door middel 
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van het afnemen van interviews. Vervolgens is een uitgebreide literatuurstudie 
uitgevoerd op het gebied van Time Management voor zowel teams als het individu. 
Daarin is bestudeerd welke onderwerpen van belang zijn om als team en individu 
effectief en efficiënt te werken. De uitkomsten van de inhoudelijke analyse staat in 
hoofdstuk 3 beschreven. 

Leeromgeving 
Doel: vaststellen welke factoren het leren van de deelnemers ondersteunen en 
bevorderen 

Om deelnemers veel te laten leren tijdens een trammg, moet een leeromgeving 
gecreëerd worden. Dit zijn componenten in de training die het leren ondersteunen. 
Hoofdstuk 4 beschrijft aan welke voorwaarden een goede leeromgeving moet 
voldoen. 

Overdracht training 
Doel: het creëren van condities die ervoor zorgen dat deelnemers het geleerde 
effectief en continu gaan toepassen in de praktijk 

Hoofdstuk 5 beschrijft welke factoren van invloed zijn op de overdracht van het 
geleerde naar de praktijk en aan welke condities voldaan moet worden om te zorgen 
dat de overdracht van het geleerde naar de praktijk zo groot mogelijk is. 

Ontwerp training 
Doel : het inrichten en uitwerken van de daadwerkelijke training 

Hoofdstuk 6 beschrijft het doel en de doelgroep van de training. Vervolgens wordt op 
basis van voorgaande stappen invulling gegeven aan de training. Beschreven wordt uit 
welke modules de training is opgebouwd, een korte samenvatting van de inhoud per 
module, welke Time Management problemen worden verholpen en waarom bepaalde 
keuzes zijn gemaakt. 

Ontwikkelen evaluatie 

In eerste instantie was de opzet om de training daadwerkelijk te evalueren aan de hand 
van een pilot-training met een (project)team. Tijdens deze pilot zou de training zelf en 
de mate waarin trainees geleerd hebben geëvalueerd worden. Voor deze pilot-training 
zou dan een uitgebreid evaluatieplan ontwikkeld worden. Halverwege het project 
bleek dat een echte pilot-training niet haalbaar was binnen de gestelde tijdskaders. 
Daarom is besloten geen uitgebreid evaluatieplan te ontwikkelen. In dit verslag wordt 
verder geen aandacht meer besteed aan het uitgebreid evalueren van de training door 
middel van een echte pilot-training. 

Pilot en evaluatie 
Doel: overeenstemming over de inhoud van de training 

Om de training toch te evalueren, is besloten om een soort pilot te organiseren waarbij 
een aantal trainingsexperts van Déhora aanwezig waren. Tijdens deze pilot is de 
training inhoudelijk besproken en op basis van verkregen feedback is de training 
aangepast. In hoofdstuk 7 wordt deze inhoudelijke pilot verder beschreven. 
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3 Inhoudelijke analyse 

In dit hoofdstuk worden door middel van een kleinschalig marktonderzoek en een 
literatuurstudie bepaald welke onderwerpen in de training komen. De literatuurstudie 
is gericht op Time Management modellen en onderwerpen die een rol spelen bij zowel 
teams als individuen. 

3. 1 Marktanalyse 

De marktanalyse is puur bedoeld als beeldvorming; welke Time Management 
onderwerpen worden door concurrerende bureaus aangeboden en welke Time 
Management gerelateerde problemen spelen een rol bij individuen en teams? 

3.1.1 Inhoud concurrerende trainingen 

Bij het analyseren van Time Management trainingen, gegeven door concurrerende 
bureaus, is onder andere gekeken naar de doelgroep, de inhoud, prijs en duur van de 
trainingen. Verschillende bureaus hanteren verschillende benamingen voor dezelfde 
soort trainingen. Veel trainingen hebben raakvlakken met de training Time 
Management zoals bedoeld in dit onderzoek. In dit onderzoek is alleen gekeken naar 
trainingen die personen/teams effectiever en efficiënter leren omgaan met hun tijd. 
Trainingen met als inhoud stress management, persoonlijke effectiviteit (breder dan 
alleen Time Management) en projectmanagement in teams behoren niet tot dit 
onderzoek. In totaal zijn 17 trainingen van concurrerende bureaus bekeken (bijlage 3). 
Deze bureaus betreffen veelal de grotere trainingsbureaus. Daarnaast bestaan er een 
hoop kleinere bureaus in de markt, deze zijn niet allemaal bekeken. De bureaus zijn 
gevonden op internet via zoektermen zoals "Time Management" en "Time 
Management trainingen". Het onderzoek is uitgevoerd op de Nederlandse markt. 

Via websites en folders van de onderzochte bureaus is per training gekeken welke 
specifieke Time Management onderwerpen aan bod komen. Uiteindelijk heeft dit een 
lijst met onderwerpen opgeleverd. Daarna is geturfd hoe vaak een Time Management 
onderwerp voorkwam bij de verschillende Time Management trainingen. Tabel 1 
geeft een overzicht van de meest voorkomende Time Management onderwerpen die 
door andere bureaus gebruikt worden tijdens Time Management trainingen. Als een 
onderwerp niet op de website of folder van een training vermeld staat, wil dit niet 
zeggen dat dit betreffende onderwerp niet in de training voorkomt. Tabel 1 is dan ook 
puur voor de beeldvorming en het is mogelijk dat sommige onderwerpen in 
werkelijkheid veel vaker voorkomen. 
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Tabel 1: Overzicht van het aantal keren dat een Time Management onderwerp voorkomt bij de 
verschillende train ingen 

Variabelen Sub-variabelen Aantal keren 
Verantwoordelijkheden in 
kaart brengen 2 
Doelen (doelgerichtheid) 12 
Prioriteiten 14 
Plannen (korte en lange 
termijn) 12 
Energieprofiel 3 
Externe tijdsverslinders 1 

Organisatie werkplek 
(bureau en archief) 2 
E-mail 3 
Interrupties telefoon 1 

Interne tiidsverslinders 1 
Nee-zeaaen 7 
Uitstellen 1 
Delegeren 9 
Assertiviteit 7 
Discipline/doorzettings-
vermogen 1 

Communicatieve 
vaardiqheden 6 
Beïnvloeden 1 
Persoonlijk actieplan 4 
Stress 6 
Balans werk/privé 2 
Deadlines 2 
Systematiek in werk 
aanbrenqen 5 
Inzicht in eigen manier van 
werken / analyseren 
tijdsbesteding 14 
Methoden en technieken 
van Time management 3 
Tijd vreters 8 

Kolom 1 geeft Time Management onderwerpen weer, kolom 2 geeft Time 
Management onderwerpen weer die ook onder de noemer interne en externe 
tijdverslinders (sub-variabelen die onder kolom 1) vallen. Het ene bureau benoemt 
expl iciet de verschillende tijdverslinders, bijv. interrupties telefoon, e-mail, terwijl 
andere bureaus dit onder de noemer externe tijdverslinders laten vallen. Daarnaast 
heeft het ene bureau het over tijdverslinders terwijl andere bureaus dit tijdvreters 
noemen. Bovenstaande tabel geeft dus enigszins een vertekend beeld van de 
werkelijkheid. Het is echter wel een indicatie voor relevante onderwerpen. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het stellen van prioriteiten, het verkrijgen van inzicht 
in de eigen manier van werken, het stellen van doelen en het maken van een planning 
bij bijna elk bureau aan bod komen. Onderwerpen die bij ongeveer de helft van de 
bureaus aan bod komen zijn delegeren, assertiviteit en nee-zeggen. 
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De prijzen van een training verschillen nogal per bureau en liggen tussen de € 350,
voor een 1-daagse training en € 1395,- voor een 2-daagse training. De doelgroep van 
een Time Management training is bij de meeste bureaus ongeveer hetzelfde; iedereen 
die zijn/haar tijd effectiever en efficiënter wil indelen. 

3.1.2 Time Management gerelateerde problemen 

Om een beeld te krijgen van Time Management gerelateerde problemen die zich vaak 
in de praktijk voordoen, is een aantal interviews afgenomen. Het doel van de 
interviews is om te inventariseren aan welke Time Management onderwerpen de 
markt behoefte heeft en in de training terug wil zien. Een zevental personen die ooit 
een individuele Time Management training gevolgd hebben en een zestal personen die 
geen training gevolgd hebben, zijn geïnterviewd. De interviews zijn telefonisch 
afgenomen op basis van een vooraf opgestelde vragenlijst (bijlage 4). De interviews 
zijn afgenomen bij vrienden, familie en andere bekenden die mee wilden werken en 
minimaal 1 jaar werkervaring hebben. Daarnaast zijn een veertiental personen 
geïnterviewd die veel ervaring hebben met het werken in (project)teams. Het betreffen 
collega's van een bekende die werkervaring hebben bij verschillende adviesbureaus. 
Zij hebben geen specifieke training Time Management gevolgd. Deze personen zijn 
schriftelijk benaderd en gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Bij 4 
personen zijn de interviews telefonisch, op basis van een vooraf opgestelde vragenlijst 
(bijlage 4), afgenomen en de overige 8 personen hebben schriftelijk meegewerkt. 

Personen die een individuele Time Management cursus hebben gevolgd 

De onderwerpen die geïnterviewden belangrijk vinden in een Time Management 
training zijn afgeleid van de vragen "wat waren de meest concrete leerpunten (welke 
onderwerpen) van de training?" en "zijn dit ook de belangrijkste onderwerpen die een 
Time Management training moet bevatten?" (vraag 6 en 7 uit de telefonische 
vragenlijst). Het stellen van prioriteiten en het plannen van activiteiten zijn de 
belangrijkste onderwerpen, respectievelijk vijf en vier keer aangegeven tijdens de 
interviews. Daarnaast zijn agendabeheer, structureren van archief en communicatie 
(afstemmen samenwerking) ook als belangrijk ervaren, allen zijn drie keer 
aangegeven tijdens de interviews. 

De toepasbaarheid van de theorie in de praktijk is getoetst aan de hand van de vragen 
"waarom past u geleerde Time Management principes niet meer toe in uw werk?" en 
"wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat niet alle opgedane kennis tijdens 
trainingen in de praktijk wordt toegepast?" (vraag 10 en 11 uit de telefonische 
vragenlijst). De meeste geïnterviewden passen geleerde principes in eerste instantie 
toe in de praktijk, maar op langere termijn verzwakt dit. Dit komt omdat het gaat om 
gedragsverandering en aanpassing van persoonlijke werkwijzen en dit is moeilijk te 
realiseren (vijf keer aangegeven tijdens interviews). Een drietal personen gaven aan 
dat om echt Time Management principes toe te passen, meerdere trainingen nodig 
ZIJn. 

Bij de vraag "welke problemen, m.b.t. Time Management, ondervindt u op het werk 
waarbij u afhankelijk bent van collega's?" gaven vier geïnterviewden aan dat collega's 
vaak hun afspraken niet nakomen, bijvoorbeeld het te laat op vergaderingen of het 
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niet halen van deadlines. Een oorzaak kan zijn dat collega's verkeerde prioriteiten 
stellen, waardoor het werk niet op tijd afkomt. 

Een opmerking die geplaatst moet worden, is dat 6 van de 7 geïnterviewden de 
training bij verschillende bureaus gevolgd hebben. De gevolgde trainingen zijn dus 
niet identiek, want niet elk bureau legt de nadruk op dezelfde Time Management 
onderwerpen. De antwoorden van de geïnterviewden zijn dus enigszins beïnvloed 
door de gevolgde cursus. 

Personen die geen training Time Management gevolgd hebben 

Uit de interviews bleek dat een drietal personen problemen hebben met het stellen van 
de juiste prioriteiten en snel vervallen in de waan van de dag. Bij de vraag "welke 
problemen met betrekking tot Time Management ondervindt u op het werk waarbij u 
afhankelijk bent van anderen?", gaven vier van de zes geïnterviewden aan, dat mensen 
hun afspraken niet nakomen. 

Personen die veel ervaring hebben in het werken in teams 

Uit de interviews komen een aantal tijdgerelateerde problemen veelvuldig naar voren. 
Problemen die 4 keer en vaker zijn genoemd, staan hier opgesomd: 
• Het niet nakomen van afspraken/deadlines door collega's; 
• Verkeerde verwachtingen van teamleden ten opzicht van elkaar; 
• Teamdoelen die niet duidelijk zijn; 
• Slechte afstemming 
• Slechte tijdinschatting van taken en activiteiten 
• Geen duidelijke taakverdeling en verantwoordelijkheid 
• Slechte communicatie/informatie uitwisseling 
• Geen feedback, zowel inhoudelijk als projectvoortgang 

De interviews geven een aardig beeld van persoonlijke ervaringen en meningen. Het 
kan voorkomen dat personen wel problemen op bepaalde gebieden ervaren, maar deze 
niet hebben aangegeven tijdens de interviews. De literatuurstudie die volgt in dit 
hoofdstuk geeft mogelijk een completer beeld van onderwerpen/problemen die een rol 
spelen op het gebied van Time Management. 

3.2 Literatuurstudie 

In hoofdstuk l is besproken wat Time Management is. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de vragen "welke wetenschappelijke Time Management modellen 
bestaan er in de literatuur?", "wat is het effect van Time Management trainingen? en 
"welke verschillende Time Management onderwerpen uit zowel de populaire als 
wetenschappelijke literatuur zijn van belang voor de training?". 

3.2.1 Time Management modellen 

In de literatuur over Time Management ontbreekt niet alleen een eenduidige definitie, 
maar ook een algemeen geaccepteerde theorie. Vaak wordt het model van Macan 
(1994) als uitgangspunt genomen (figuur 4). 
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Figuur 4 : Procesmodel over Time Management (Macan, 1994, blz 382) 

Macan stelt dat Time Management training leidt tot drie vormen van Time 
Management gedrag: het stellen van doelen en prioriteiten, mechanismen van Time 
Management (to-do lijsten, agenda's) en voorkeur voor organisatie (bijv. 
gestructureerde manier van werken). Dit gedrag leidt tot een gevoel van controle over 
de tijd en dit beïnvloedt werkgerelateerde aspecten zoals performance, stress 
(spanning) en tevredenheid. Uit Macan's onderzoek blijkt dat Time Management 
training positief gerelateerd is aan één vorm van Time Management gedrag: stellen 
van doelen en prioriteiten. Het stellen van doelen en prioriteiten, en de voorkeur voor 
organisatie zijn positief gerelateerd aan het gevoel van controle over de tijd. 
Opvallend is dat het mechanisme van Time Management (to-do lijsten, agenda's, etc) 
niet leidt tot een groter gevoel van controle over de tijd. Stress (spanning) is negatief 
en werktevredenheid is positief gerelateerd aan de waargenomen controle over de tijd. 
Het gevoel van controle over de tijd is niet significant gerelateerd aan 
werkperformance. Het implementeren van Time Management technieken ( doelen, 
prioriteiten, georganiseerde werkwijzen, etc.) kan iemand dus het gevoel van controle 
geven over wat op een werkdag gedaan kan worden. Dit gevoel heeft een positief 
effect op werktevredenheid en het verminderen van stress (spanningen). Op basis van 
verder onderzoek naar het model van Macan (1994 ), vinden Claessens, Van Eerde, 
Rutte en Roe (2004) dat er naast een indirecte relatie (via een gevoel van controle 
over de tijd) ook een directe positieve relatie bestaat tussen planningsgedrag en de 
werkperformance. Onder planningsgedrag wordt hier het nemen van een beslissing 
welke taak uit te voeren, het stellen van prioriteiten en het omgaan met mogelijke 
afleidingen verstaan. In bijlage 5 staat het aangepaste model weergegeven. 

3.2.2 Effecten Time Management training 

In hun literatuuroverzicht over Time Management beschrijven Claessens et al. (in 
press) de effecten van een Time Management training op Time Management gedrag 
en de uitkomsten van het gedrag zoals prestaties, zoals die onderzocht zijn door 
verschillende onderzoekers. Hieronder volgt een kort overzicht daarvan. Green en 
Skinner (2005) , King et al. (1986), Macan (1994), Slaven en Totterdell (1993) en Van 
Eerde (2003) concluderen in hun onderzoek dat deelnemers die een Time 
Management training gevolgd hebben meer Time Management gedrag vertonen. 
Macan (1996) concludeert dit niet. Britton en Tesser (l 991 ), Hall en Hursch ( l 982), 
King et al. ( 1986) en Orpen (1994) vinden in hun onderzoek een positieve relatie 
tussen Time Management trainingen en performance, terwijl Macan (1996), Slaven en 
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Totterdell (1993) deze relatie niet vinden. Uit onderzoek van Orpen (1994) blijkt dat 
deelnemers van een Time Management training hun Time Management vaardigheden 
hoger taxeren en hun tijd effectiever gebruiken dan de controle groep. Uit Macan's 
(1996) studie blijkt dat ondanks dat er geen toename van Time Management gedrag 
bij deelnemers van een Time Management training plaatsvindt, de deelnemers wel een 
gevoel van meer controle over hun tijd ervaren. Van Eerde (2003) vindt in een studie 
dat bij deelnemers van een Time Management training een significante toename van 
Time Management gedrag en een afname in piekeren en aarzelen plaatsvindt, in 
vergelijking met de controle groep. Uit bovenstaande studies blijkt dat over het 
algemeen kan gezegd worden dat deelnemers van een Time Management training, 
zelf een toename in hun eigen Time Management vaardigheden waarnemen. 

De bestaande literatuur gaat vooral over het effect van Time Management trainingen 
op gedrag, waargenomen controle over de tijd en werkperformance en stress. Er is 
echter weinig in de literatuur geschreven over welke aspecten van een Time 
Management training daadwerkelijk een toegevoegde waarde hebben. Alleen Green 
en Skinner (2005) meten de individuele Time Management vaardigheden die 
overeenkomen met de inhoud van de training. 

3.2.3 Time Management onderwerpen 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de Time Management onderwerpen die van 
belang zijn voor de training. Deze onderwerpen zijn afkomstig uit zowel de populaire 
als wetenschappelijke literatuur. Om de onderwerpen uit de literatuur te ordenen is 
gebruikt gemaakt van een eigen ontwikkeld model. Op deze manier wordt duidelijk 
hoe de verschillende Time Management onderwerpen met elkaar verbonden zijn. Het 
model van Macan ( 1994) is niet bruikbaar omdat dit model vooral gericht is op Time 
Management voor het individu en niet voor teams. Daarnaast ontbreken een aantal 
aspecten in het model van Macan die voor het individu alleen minder van belang zijn, 
maar voor teams wel. Voordat de inhoud van het model wordt toegelicht, wordt eerst 
de totstandkoming van het model beschreven. 

Zoals al eerder is beschreven, heeft Time Management alles met effectiviteit en 
efficiëntie te maken. In hun literatuurstudie naar modellen over team effectiviteit 
vinden Marks, Mathieu en Zaccaro (2001) dat over het algemeen het input-proces
output model van McGrath (1964) gebruikt wordt. De (team) processen worden 
gezien als een link tussen de verschillende input- en outputvariabelen. Marks et al. 
(2001) definiëren het teamproces als "members' interdependent acts that convert 
inputs to outcomes through cognitive, verba!, and behavioral activities directed 
toward organizing task work to achieve collective goals." (p. 357). Zij delen het totale 
teamproces op in een aantal sub-processen (bijlage 6), zoals specificeren van het doel, 
ontwikkelen van een strategie (aanpak) en planning, monitoren van de 
projectvoortgang en het coördineren van onderlinge afhankelijke acties. Deze 
onderwerpen komen ook terug in de literatuur over Time Management. 

Om de Time Management literatuur te ordenen, wordt in dit verslag ook gebruik 
gemaakt van een input-proces-output teammodel. De inputvariabelen zullen geordend 
worden naar de aspecten individu, taak/functie, groep en organisatie (respectievelijk 
paragraaf 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 en 3.2.7). De processen (paragraaf 3.2.8) zijn voor een 
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deel gebaseerd op het model van Marks et al. (200 l ). De outputvariabelen (paragraaf 
3.2.9) worden geordend op basis van het Time Management model van Macan (1994) . 

In het model worden alleen de onderwerpen besproken die van invloed zijn op het 
Time Management gedrag van een team. Tot deze onderwerpen is gekomen door 
middel van het naast elkaar leggen van verschillende populaire boeken (Allen, 200 l ; 
Covey, 2003; Lakein, 1973; Kievit-Broeze, 1997; Van Luijk, 1999; Vos & 
Balkenende, 2005). Uit analyse blijkt dat bepaalde onderwerpen vaak terugkomen 
( doelen stellen, opstellen taken, prioriteiten stellen, opstellen planning) en andere 
onderwerpen in mindere mate. Zie bij lage 7 voor een totaal overzicht van alle 
onderwerpen. Daarnaast is op basis van de wetenschappelijk literatuur tot een aantal 
onderwerpen gekomen die van belang zijn voor de training. Het model met de 
inhoudelijke onderwerpen staat weergegeven in figuur 5. 

Input Proces Output 

Organisatie: 

• Missie, strategie en doelen 

• Cultuur 
0 Opvattingen over tijd 
0 Vrijheid en openheid 

binnen een organisatie 

Groep: 

• Doelen, werkanalyse, Afstemming/coördinatie Werkgerelateerde stress 
prioriteiten en planning 

• Rollen Monitoren van de voortgang Tevredenheid 

• Shared cognitions on time 
Communicatie - nemen van Teamprestatie 

Taak/functie: 
beslissingen 

• Afhankelijkheid 

Individu: 

• 
• 
• 
• 
• 

Tijdsbewustzijn 
Poli - monochronisch 
Werktempo 
Tijd oriëntatie 
Punctualiteit 

Figuur 5: Overzicht Time Management onderwerpen in een input-process-output model voor teams 

Bovenstaand figuur geeft de Time Management onderwerpen op een geordende 
manier weer. Dit model geeft echter niet de relaties en verbanden tussen de 
verschillende variabelen weer. Zowel de input als de procesvariabelen zijn van 
invloed op de outputvariabelen. De onderwerpen worden inhoudelijk in de volgende 
paragrafen besproken. 

3.2.4 Time Management onderwerpen: individu 

Over Time Management onderwerpen voor het individu is veel geschreven in de 
literatuur. Gezien de grote hoeveelheid worden alleen de individuele onderwerpen 
besproken, die direct van invloed zijn op het Time Management gedrag van een 
individu en daardoor ook van invloed zijn op het team. Een individu houdt zich ook 
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bezig met het stellen van doelen, analyseren van het werk, stellen van prioriteiten en 
het maken van een planning. Deze Time Management onderwerpen gelden voor 
zowel individu als team en worden in dit model behandeld bij het aspect groepen. De 
volgende onderwerpen worden verder toegelicht: werkstijl, polychroniciteit, 
tijdsbewustzijn, tijdsoriëntatie en punctualiteit. 

3.2.4.1 Werkstijl 

Individuen hebben, in relatie tot een deadline, een bepaalde voorkeur voor het 
verdelen van taken en activiteiten over de tijd en de werksnelheid waarin deze taken 
worden uitgevoerd (Blount & Janicik, 2002). Claessens (2004) beschrijft 5 soorten 
werkstijlen: 
• Constante werkstijl waarbij alle taken en activiteiten gelijkmatig verdeeld worden 

over de tijd; 
• Deadline werkstijl waarbij pas met de uitvoer van taken en activiteiten begonnen 

wordt als al een groot deel van de tijd verstreken is en de druk van de deadline 
groter wordt; 

• Vroege werkstijl waarbij meteen met de uitvoer van taken en activiteiten 
begonnen wordt zodat het werk ruim voor de deadline af is; 

• Vroege en deadline werkstijl waarbij aan het begin en eind veel werk verzet wordt 
zodat tussendoor rustig aan gedaan kan worden; 

• Middentermijn werkstijl waarbij in het begin rustig aan wordt gedaan en de 
inspanningen worden opgevoerd tot halverwege de deadline, daarna wordt weer 
rustig aan gedaan. 

De 5 werkstijlen staan grafisch afgebeeld in bijlage 8. 

3.2.4.2 Polychroniciteit 

Polychroniciteit is de mate waarin individuen de voorkeur hebben om aan meerdere 
taken tegelijkertijd te werken (Kaufman-Scarborough & Lindquist, 1998). Polychrone 
mensen hebben de voorkeur om aan meerdere taken tegelijkertijd te werken, terwijl 
monochrone mensen de voorkeur hebben om aan één taak tegelijkertijd te werken. 
Een taak wordt eerst afgemaakt voordat begonnen wordt aan een andere taak. De mate 
van polychroniciteit is van invloed op iemand zijn (Time Management) gedrag. 
Kenmerken van polychrone individuen: 
• Kunnen makkelijker omgaan met interrupties 
• Wisselen makkelijk van taak 
• Lijken minder last te hebben van stress 
Kenmerken van monochrone individuen: 
• Wisselen niet graag van taak 
• Houden niet van interrupties 
• Hanteren een gedetailleerde planning 

3.2.4.3 Tijdsbewustzijn 

Tijdsbewustzijn wordt in de literatuur "Time Urgency"genoemd. Dit is het continue 
besef dat iemand heeft van het verstrijken van de tijd (Waller et al., 2001). De mate of 
iemand een hoog of laag besef heeft van het verstrijken van de tijd is van invloed op 
zijn of haar gedrag. 
Kenmerken van individuen met een hoog tijdsbesef: 
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• Zijn erg alert op de tijd en deadlines 
• Plannen alle activiteiten die voltooid moeten worden (binnen een bepaalde tijd) 
• Stellen vaak interne deadlines op naast de externe deadlines 
• Observeren en gebruiken deadlines om de overblijvende tijd te meten voor het 

afronden van een activiteit 
Kenmerken van individuen met een laag tijdsbesef: 
• Neigen tot minder oplettendheid ten aanzien van overblijvende tijd 
• Neigen tot onderschatting van de tijd 
• Vinden het lastig om sneller te gaan werken 

3.2.4.4 Tijdsoriëntatie 

Individuen hebben een bepaalde oriëntatie ten aanzien van tijd. Deze tijdsoriëntatie is 
een cognitief frame dat individuen gebruiken bij het interpreteren van ervaren 
gebeurtenissen, bijvoorbeeld plannen of het nemen van beslissingen. De tijdsoriëntatie 
kan op het verleden, heden of de toekomst gericht zijn (Zimbardo & Boyd, 1999; 
Waller et al., 2001). Vanwege de planning en de uitvoeringsaard van werk in 
organisaties, is de meeste tijdsoriëntatie literatuur gericht op de invloeden van het 
heden en de toekomst. 
Kenmerken van individuen die op het heden georiënteerd zijn: 
• Richten zich meer op plezier in werk en leven op dit moment en vinden planning 

voor de toekomst doelloos 
• Besteden weinig tijd en energie aan het plannen van de toekomst 
• Nemen meer risico's en handelen impulsief 
• Besteden minder aandacht aan het verstrijken van de tijd dan individuen die op de 

toekomst gericht zijn 
Kenmerken van individuen die op de toekomst georiënteerd zijn: 
• Werken doelgericht, aandacht voor het plannen en behalen van toekomstige 

doelen 
• Maken gebruik van to-do lijstjes en een dagplanner 
• Duidelijk geformuleerde lange termijn doelen 
• Gaan zorgvuldig om met de tijd om gestelde toekomstige doelen en taken te 

behalen 

3.2.4.5 Punctualiteit 

Punctualiteit is de mate waarin wordt vastgehouden aan deadlines (Schriber & Gutek, 
1984, p. 643). Sommige individuen schuiven gemakkelijk met deadlines, terwijl 
andere zich hier strikt aan houden. Dit heeft ook te maken met in hoeverre een 
individu tijd als een strikte norm opvat. Bijvoorbeeld het niet te laat komen op een 
afspraak, zodat anderen moeten wachten. 

3.2.5 Time Management onderwerpen: taak/functie 

Een belangrijk aspect om rekening mee te houden is de onderlinge afhankelijkheid 
van taken. Sommige taken kunnen pas uitgevoerd worden nadat andere taken zijn 
voltooid. Bij het maken van een planning voor de uitvoering van taken, is het 
belangrijk om hier rekening mee te houden. Als een belangrijke taak met hoge 
prioriteit vooraf gegaan wordt door een kleine onbelangrijke taak, dan moet hier wel 
rekening mee worden gehouden in de planning. Dit aspect zal vaker een rol spelen 
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binnen projectteams. Een ander aandachtspunt is de afstemming en informatie
uitwisseling tussen onderling afhankelijke taken. In de praktijk blijkt dat dit soms 
nogal wat tijd vergt. 

3.2.6 Time Management onderwerpen: groepen 

Time Management onderwerpen die binnen groepen een rol spelen zijn doelen, 
werkanalyse, prioriteiten, planning, rollen en een gedeeld visie over tijd(aspecten). 

3.2.6.1 Doelen 

Het effectief en efficiënt te benutten van tijd begint met het stellen van doelen; wat 
moet uiteindelijk bereikt worden. Volgens de goalsetting theorie van Locke en 
Latham (1990) moet een doel in de basis aan twee voorwaarden voldoen om tot een 
zo goed mogelijk resultaat van het doel te komen, namelijk: 

• Goal difficulty; een doel moet een voldoende moeilijkheidsgraad hebben 
(uitdagend); 

• Goal specificity; een doel moet niet abstract, maar zo specifiek mogelijk zijn. 

Locke en Latham stellen dat hoe hoger de moeilijkheidsgraad en hoe specifieker een 
doel is, hoe beter het resultaat. Er zijn een aantal factoren die het individuele resultaat 
kunnen beïnvloeden, zoals goal commitment van degene die het doel moet bereiken, 
belangrijkheid van het doel, het gevoel dat een individu heeft dat hij/zij een taak of 
activiteit succesvol kan uitvoeren (self-efficacy), feedback dat een individu krijgt bij 
het uitvoeren van een taak, en de taakcomplexiteit (beïnvloed het resultaat negatief). 
Op teamniveau gelden dezelfde principes. 

Het stellen van doelen beïnvloedt de taak performance op 4 manieren (Locke & 
Latham, 2002): 

• Doelen leiden tot aandacht voor belangrijke doelgerelateerde activiteiten; 
• Meer uitdagende doelen leidt tot meer inspanningen (motivatie) om dit doel te 

bereiken; 
• Het motiveert om door te blijven gaan met een taak totdat het doel bereikt is; 
• Het stellen van doelen leidt indirect tot acties zoals ontdekking en/of gebruik 

van taakrelevante kennis en strategieën. 

Het stellen van doelen leidt dus niet alleen tot een beter overzicht wat belangrijk is 
binnen een functie of team en welke activiteiten moeten worden uitgevoerd, maar 
leidt dus ook tot betere prestaties. Locke en Latham (2002) beschrijven dit proces in 
de "High-Performance Cycle (bijlage 9). 

3.2.6.2 Werkanalyse 

Individuen en groepen neigen vaak naar het onderschatten van de hoeveelheid tijd die 
het kost om taken of projecten te voltooien. Dit onderschatten van de tijd wordt in de 
literatuur ook wel planningsfout (planning fallacy) genoemd (Buehler, Griffin & 
Ross, 1994). Een belangrijke oorzaak is dat mensen vaak een "inside" perspectief 
aannemen waarbij ze alleen gefocust zijn op scenario's voor het succesvol bereiken 
van de taak. Een "outside" perspectief kijkt ook naar de uitvoering van taken in het 
verleden en dan vooral naar taken waar het in het verleden fout is gegaan. Om een 

17 



T U / 
technische 

e u~iversiteit 
eindhoven -~~ 

goede tijdschatting te maken is zowel een "inside" als een "outside" perspectief van 
belang. Een andere oorzaak van het onderschatten van de tijd is dat mensen een taak 
niet opdelen in subtaken zodat ze een beter overzicht krijgen van de hoeveelheid 
werk. Kruger en Evans (2004) tonen in hun onderzoek aan dat het nadenken over de 
verschillende subtaken van een taak, leidt tot een afname van de onderschatting van 
de tijdsduur van de totale taak. Het doel van een werkanalyse is dan ook het in kaart 
brengen dan de hoeveelheid werk (aantal taken + tijdsduur per taak). 

De werkanalyse kan weergegeven worden in de vorm van een project/work 
breakdown structure (Meredith & Mantel, 2000). Hierbij wordt een 
eindproduct/hoofdtaak opgedeeld in een aantal sub-producten/deeltaken. Deze vorm 
geeft een goed overzicht welke taken uitgevoerd moeten worden en hoe de 
verschillende taken aan elkaar gerelateerd zijn. De werkanalyse kan ook in de vorm 
van een processchema worden weergegeven. Uit een processchema komt duidelijk de 
volgorde en de onderlinge afhankelijkheid van uit te voeren taken naar voren. 

Een onderdeel van de werkanalyse is het analyseren van een specifieke taak, dit kan 
door middel van het opstellen van taakkaarten (kennis afkomstig van Déhora). Per 
taak wordt naar een aantal factoren gekeken, namelijk: 
• Voorspelbaarheid; is de hoeveelheid werk van een taak van tevoren vast te stellen 
• Tijdgebondenheid; kan de taak op elk moment worden uitgevoerd of is de taak 

afhankelijk van andere taken 
• Veiligheidstijd; deze is onder andere afhankelijk van de voorspelbaarheid van een 

taak 
• Vaststellen van de benodigde tijd voor uitvoering 
• Eisen ten aanzien van resources; bijvoorbeeld kwalificaties ten aanzien van de 

uitvoerder van de taak 
Déhora is op dit moment bezig om de taakkaarten inhoudelijk verder uit te werken. 

3.2.6.3 Prioriteiten 

Een veel gehanteerde methode voor de ordening van de dagelijkse stroom van taken 
en activiteiten is de prioriteitenmatrix (figuur 6). Op basis van gestelde doelen wordt 
bepaald hoe belangrijk en urgent een taak of activiteit is. De prioriteitenmatrix koppelt 
hier dan een actie aan. Bij urgentie wordt ook gekeken naar de doorlooptijd van een 
taak. Een lange doorlooptijd kan betekenen dat eerder met de uitvoering van een taak 
begonnen moet worden, deze taak krijgt dan een hogere urgentie. 

+ Urgent 

Belangrijk en Urgent Belangrijk, niet urgent 
+ Zelf doen Plannen 

Urgent, niet belangrijk Niet urgent, niet 
Bepalen wie dit moet doen belangrijk 

Niet doen of alleen 
wanneer tijd over is 

Figuur 6: Prioriteitenmatrix 
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In de matrix zijn de volgende vier kwadranten te onderscheiden: 

• 

• 

• 

Belangrijk en urgent: 
Taken/activiteiten die belangrijk en urgent zijn, worden zelf uitgevoerd. Er moet 
veel tijd aan besteed worden en ze moeten op korte termijn worden uitgevoerd. 
Urgent, niet belangrijk: 
Bij taken die wel urgent, maar niet belangrijk zijn, moet bepaald worden wie dit 
gaat doen. Indien het niet mogelijk is om te delegeren, besteedt er dan zo kort 
mogelijk tijd aan. 
Belangrijk, niet urgent: 
Taken die wel belangrijk, maar niet urgent zijn, moeten gepland worden voor de 
toekomst. Deze taken moeten wel bewaakt worden zodat er op tijd aandacht aan 
besteed kan worden. 

• Niet urgent, niet belangrijk: 
Taken die niet urgent en niet belangrijk zijn, moeten niet uitgevoerd worden. Deze 
lossen zich vanzelf op. Indien tijd over is, kan hier aandacht aan besteed worden. 

Volgens Covey (2003) is het belangrijk om zoveel mogelijk activiteiten in het 
kwadrant "belangrijk en niet urgent" te hebben zitten. "Hoe meer tijd in dit kwadrant 
wordt doorgebracht, des te groter wordt ons vermogen om dingen te doen. Wie dit 
kwadrant negeert, vergroot en voedt het kwadrant "belangrijk en urgent" en creëert 
daarmee stress en diepe crises. Investeren in het kwadrant belangrijk en niet urgent, 
verkleint daarentegen het kwadrant belangrijk en urgent. Planning, voorbereiding en 
preventie zorgen ervoor dat minder zaken zich als urgent zullen manifesteren. Dit is 
het kwadrant van persoonlijk leiderschap" (Covey, 2003 , blz 35, 36). 

Claessens (2004) vindt in haar onderzoek dat individuen taken een hogere prioriteit 
geven, als ze deze als urgent en belangrijk ervaren. Tevens vindt zij dat hoe hoger de 
prioriteit van een taak, de groter de kans dat deze wordt voltooid. Taken met een hoge 
prioriteit worden vaker voltooid dan taken met een lage prioriteit. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het stellen van prioriteiten belangrijk is. 

In projectteams waar taken onderling afhankelijk van elkaar zijn, is het belangrijk om 
de volgorde van uitvoering van taken goed te bekijken. Projecten kunnen aardig 
vertraagd worden als te laat begonnen wordt met de uitvoering van een taak die aan 
het begin van de keten staat. Om een duidelijk overzicht te krijgen van alle taken, de 
onderlinge afhankelijkheden en de volgorde van uitvoering, kan gebruik gemaakt 
worden van de "kritieke pad methode" (Meredith & Mantel, 2000). Deze methode laat 
zien welke (afhankelijke) taken op het kritieke pad liggen en bij vertraging de totale 
projectduur vertragen. Op basis hiervan kan bepaald worden welke taken prioriteit 
krijgen en welke taken eventueel vertraagd kunnen worden zonder de totale 
projectduur te vertragen. 

3.2.6.4 Planning 

Als doelen, werkanalyse en prioriteiten zijn vastgesteld, wordt een planning gemaakt, 
waarin staat welke taak, wanneer wordt uitgevoerd. Gevers (2004) vindt in haar 
onderzoek een positieve relatie tussen planning en projectvoortgang in de 
uitvoeringsfase. 
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Sanna, Parks, Chang en Carter (2005) hebben onderzoek gedaan naar het 
onderschatten van de tijdsduur van een project (planning fallacy) bij groepen. Ze 
concluderen dat groepen die de tijdsduur van een project schatten op basis van het 
eindpunt minder planningsfouten vertonen. Dus terugredeneren vanuit de deadline 
levert een betere schatting van de tijdsduur van een project en levert dus een betere 
planning op. Verder vinden zij dat de planningsfout groter is (dus onnauwkeurigere 
schatting van de tijdsduur), naarmate de groep makkelijker denkt over het succesvol 
behalen van een taak of project. 

3.2.6.5 Rollen 

In eerste instantie voeren individuen taken en activiteiten uit, die directe toegevoegde 
waarde hebben voor het bereiken van het teamdoel. Daarnaast zijn er ook regeltaken 
die uitgevoerd moeten worden en indirect toegevoegde waarde leveren aan het 
teamdoel. Hierbij valt te denken aan kwaliteitsaspecten, budget bewaking, monitoren 
van de projectvoortgang, etc. Dit soort regeltaken worden vaak niet meegenomen in 
de planning, terwijl ze wel tijd kosten. Elk teamlid heeft naast zijn rol als expert dus 
ook nog een (aantal) andere rol(len). 

3.2.6.6 Gedeelde visie over tijd 

Elk individu binnen een team heeft eigen een visie ten aanzien van tijd (aspecten). 
Deze visie wordt ontwikkeld door de manier waarop individuen aankijken tegen 
aspecten zoals polychroniciteit, tijdsoriëntatie, tijdsbewustzijn, werktempo. Door deze 
verschillende visies variëren teamleden in hoe ze tijd interpreteren, begrijpen, 
waarderen en gebruiken (Blount, 2004). Om als team goed samen te werken is het 
belangrijk om deze verschillende individuele visies op elkaar af te stemmen (Gevers, 
2004). 

3.2.7 Time Management onderwerpen: organisatie 

De werkzaamheden van teams worden vaak afgeleid van de organisatiestrategie en 
doelen. De meeste teams hebben niet de volledige vrijheid om zelf te bepalen welke 
werkzaamheden ze gaan uitvoeren. Als de teamdoelen zijn vastgesteld, hangt het van 
de organisatie af of het team de vrijheid krijgt om zelf invulling te geven aan taken en 
tijdbesteding. 

Hoe individuen en teams tegen de verschillende tijdaspecten aankijken en hier mee 
omgaan, wordt voor een deel bepaald door de organisatiecultuur. Elke organisatie 
heeft zijn eigen waarden en normen ten aanzien van tijd, denk aan werktempo, 
deadlines, stiptheid, vrijheid in tijdsbesteding, etc. (Schriber & Gutek, 1987). Een 
individu en team moeten zich voor een deel aanpassen aan de waarden en normen van 
de organisatie. 

3.2.8 Time Management onderwerpen: processen 

De procesonderwerpen zijn onder andere afgeleid van het model van Marks et al. 
(2001 ). De volgende processen worden verder toegelicht: 

Afstemming/coördinatie 
Monitoren van de voortgang 
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Communicatie - nemen van beslissingen 

3.2.8.1 Afstemming/coördinatie 

Werk wordt door teams uitgevoerd omdat individuen vaak het werk niet alleen 
kunnen doen en een gezamenlijke inspanning tot een betere prestatie leidt. Dit 
betekent dat de teamleden moeten samenwerken om tot een goed resultaat te komen. 
Een goede samenwerking vereist dat teamleden het werk goed coördineren. Aan de 
ene kant om te zorgen dat werk gestructureerd wordt en gestelde deadlines gehaald 
worden en aan de andere kant om acties van de verschillende individuen op elkaar af 
te stemmen. Teamleden kunnen verschillende ideeën hebben hoe ze de tijd het beste 
kunnen inrichten bij de uitvoering van een gemeenschappelijke taak. De verschillende 
ideeën over tijd kunnen ontstaan door andere achtergronden (bijv verschillende 
afdelingen binnen de organisatie), maar ook door de individuele manier van denken 
over tijd (bijvoorbeeld tijdbewustzijn, tijdsoriëntatie, werktempo, punctualiteit, etc.) . 
Doordat individuen vaak in verschillende teams werken, krijgen ze te maken met 
individuen die anders over de tijd denken en dit kan leiden tot een verschil in denken 
over normen en waarden van deadlines, planningen en andere tijdgerelateerde 
aspecten. Deze verschillen tussen teamleden in tijdgerelateerde waarden en normen 
kan leiden tot groepsconflicten en coördinatieproblemen. Gevers, Rutte en van Eerde 
(2004) veronderstellen dat een gedeelde visie over tijdsaspecten (shared cognitions on 
time) leidt tot betere coördinatie. Met dezelfde gedeelde visie wordt bedoeld dat 
teamleden op dezelfde manier denken over de tijdsaspecten van een collectieve taak, 
zoals het belang van het halen van deadlines, tijdsduur van een taak, en werksnelheid 
van de uitvoer van taken en activiteiten. Uit onderzoek van Gevers (2004) blijkt dat de 
kans groter is dat teams deadlines halen, wanneer de gedeelde visie over tijdsaspecten 
groot is. 
De gedeelde visie over tijdsaspecten kan vergroot worden door een aantal aspecten: 
• Werkstijlen 

De gelijkheid van individuele werkstijlen (paragraaf 3.2.4.1) heeft een positief 
effect op de gedeelde visie over tijdsaspecten binnen een team, als het team voor 
de eerst keer samenwerkt (Gevers, 2004) 

• Herinneringen (tempora! reminders) 
Het uitwisselen van herinneringen (bijvoorbeeld over belangrijke deadlines, 
tijdsbesteding van een taak, etc) heeft een positief effect op de gedeelde visie over 
tijdsaspecten binnen een team (Gevers, 2004) 

• Planning 
Een vroegtijdige planning zorgt voor een grotere gedeelde visie over tijdsaspecten 
binnen een team in het begin van een project en is tevens positief gerelateerd aan 
het halen van deadlines (Gevers, 2004). Overeenstemming over planning betekent 
ook dat, als het goed is, overeenstemming is bereikt over de gemeenschappelijk 
doelen. 

3.2.8.2 Monitoren van de voortgang 

Het monitoren van een project heeft een aantal doelen: 
• Tussentijds controleren of het project nog op schema ligt en of de planning nog 

haalbaar is; 
• Inhoudelijk controle op de uitvoering van taken en activiteiten; 
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• Reflecteren op de gestelde doelen en indien nodig de doelen aanpassen wegens 
voortschrijdend inzicht. 

Kortom, monitoren heeft als algemeen doel het permanent bewaken of de beoogde 
resultaten ook daadwerkelijk gehaald worden. Een evaluatieproces dat algemeen 
bekend is en veel wordt toegepast is de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming (1950) 
(figuur 7). 

Plan 

Act Do 

Check 

Figuur 7: Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming ( 1950) 

Het model bestaat uit de volgende stappen: 
• Plan - maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken 
• Do - voer het plan uit 
• Check - vergelijk de resultaten met wat je had willen bereiken (monitoren van de 

voortgang) 
• Act - bij afwijking: neem maatregelen/stuur bij om de resultaten alsnog te 

bereiken 

Het doorlopen van deze cirkel draagt bij aan de teamprestaties, zowel inhoudelijk als 
qua tijdsbewaking. Op deze manier kan voortdurende de effectiviteit en efficiëntie 
van het team geëvalueerd worden. 

3.2.8.3 Communicatie - nemen van beslissingen 

Veel organisaties en teams organiseren groepsbijeenkomsten voor het nemen van 
belangrijke beslissingen vanwege voordelen zoals grotere informatie-uitwisseling en 
een toename in expertise en aantal verschillende perspectieven. Door de efficiëntie te 
willen vergroten, wint de snelheid het soms van de kwaliteit bij het nemen van een 
beslissing, ondanks het belang van een te nemen beslissing. Dit kan ten koste gaan 
van de informatie vergaring (onderbouwing) voor een besluit. Medvec et al. (2004) 
beschrijven in hun onderzoek een tweetal oorzaken: 
• "Confirmation bias" effect; 

Bij de conflrmation bias richten individuen zich vaak op informatie, voor het 
nemen van beslissingen, die hun bestaande opinies en voorkeuren ondersteunen. 
Tijdens bijeenkomsten leveren individuen over het algemeen alleen die 
informatie, die aansluit bij hun eigen opinies en voorkeuren. Naarmate de 
tijdsdruk groter wordt (bijv. het naderen van het eind van de vergadering), is het 
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onwaarschijnlijker dat informatie, vanuit een ander inzicht (perspectief), naar 
voren komt. Mogelijke oplossingen zijn: 

o het benadrukken van het belang van de volledigheid van informatie om 
een besluit te nemen 

o het verplaatsen van belangrijke beslissingen naar het begin van een 
vergadering, zodat tijd genoeg is om informatie vanuit allerlei 
perspectieven te vergaren 

• "Common information" effect; 
Het common bias effect houdt in dat informatie die bekend is bij meerdere 
groepsleden, meer aandacht krijgt dan unieke informatie die alleen bekend is bij 
een enkel groepslid. Het kan dus voorkomen dat unieke informatie niet of 
nauwelijks wordt meegenomen in het besluit. Een manier om een weloverwogen 
beslissing te nemen op basis van complete informatie, is door vóór de vergadering 
informatie van deelnemers te verzamelen en niet tijdens de vergadering. In vooraf 
verzamelde informatie kan iedereen zijn punten weergeven en is minder sprake 
van tijdsdruk. 

3.2.9 Time Management onderwerpen: outputvariabelen 

Macan (1994) beschrijft in haar model over Time Management drie outputvariabelen, 
namelijk werkgerelateerde stress, werktevredenheid en werkprestaties. Deze drie 
variabelen zijn niet alleen van toepassing op het individu, maar ook op teams. De 
teamgerelateerde inputvariabelen en processen leiden tot de volgende drie 
outputvariabelen: 
• Werkgerelateerde stress; de ervaren werkstress bij zowel de individuele teamleden 

als het gehele team 
• Tevredenheid; de tevredenheid van zowel de individuele teamleden als het gehele 

team 
• Teamprestaties; kwaliteit van zowel de individuele als teamprestaties. Binnen een 

team staat uiteindelijk teamprestatie voorop. De effectiviteit en efficiëntie van een 
team vallen onder prestaties. 

De werkgerelateerde stress en de tevredenheid zijn, naast de processen, ook van 
invloed op de teamprestaties. Om een zo hoog mogelijke teamprestatie te halen, is het 
belangrijk om de kwaliteit van de input en procesvariabelen hoog te houden. 

In dit hoofdstuk is de eerste stap van het ontwikkelen van een training Time 
Management voor teams besproken, de inhoudelijke analyse. In de inhoudelijke 
analyse is de inhoud van de training vastgesteld door middel van een literatuurstudie. 
In hoofdstuk 6 staat beschreven hoe deze inhoudelijk onderwerpen worden omgezet in 
een training. De volgende stap in het ontwikkelen van de training is het creëren van 
een leeromgeving. Deze stap wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. 
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4 Leeromgeving 

Het doel van een training is, dat deelnemers na het volgen van een training met meer 
kennis naar huis gaan, dan dat ze voor de training hadden. Dit proces wordt ook wel 
leren genoemd. Om dit leren te ondersteunen moet een leeromgeving gecreëerd 
worden. Dit zijn componenten in de training, die het leren ondersteunen. In dit 
hoofdstuk wordt de leeromgeving nader toegelicht. Allereerst wordt gekeken naar de 
motivatie van trainees. Vervolgens wordt nader toegelicht hoe individuen en teams 
kunnen leren en hoe een leerproces eruit ziet. Daarna worden een aantal factoren 
besproken die het leren ondersteunen. 

4. 1 Motivatie 

Wil een training effectief zijn, dan moeten de trainees onder andere. gemotiveerd zijn 
om te willen leren (Goldstein & Ford, 2002; Noe, 2005). Tracey, Hinkin, 
Tannenbaum en Mathieu (2001) vinden in hun studie dat motivatie wordt beïnvloed 
door de "pretraining self-efficay". Dit is het geloof dat een individu heeft dat kennis 
en vaardigheden opgedaan kan worden tijdens een training. Individuen die problemen 
ervaren op het gebied van Time Management en geloven dat deze problemen 
verholpen kunnen worden op een training, zijn meer gemotiveerd dan individuen die 
geloven dat deze problemen niet verholpen kunnen worden tijdens een training. Hier 
nemen we aan dat teams (en teamleden) die deelnemen aan de training gemotiveerd 
zijn en willen leren omdat ze problemen ervaren op het gebied van Time Management 
en dus een behoefte hebben aan de training. Teams die geen problemen ervaren, of die 
het nut van een training niet inzien, zullen minder bereid zijn om actief deel te nemen 
aan de training. De kans op leren wordt hierdoor verkleind. 

4. 2 Leerproces 

Leren kan op verschillende manieren gebeuren. Een algemeen bekend en veel 
gebruikt model is het ervaringsgerichte leren van Kolb (1984) (figuur 8). 

Dit cyclische model bestaat uit vier fases: 
• Concreet ervaren (voelen): de onmiddellijke ervaring van teamleden in een 

werksituatie; 
• Reflectie en observatie (bekijken): terugkijken en waarnemen wat goed en fout 

ging bij die ervaring; 
• Abstraheren en generaliseren (denken): vertalen van deze waarnemingen naar 

algemene theorieën en plannen voor toekomstige acties; 
• Actief experimenteren (doen): het uitproberen en toetsen van deze theorieën en 

geplande acties. 
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Figuur 8: Leercyclus van Kolb (1984) 

Observeren en 
reflecteren 

Om een hoog leerrendement te halen, is het belangrijk dat alle leerfases doorlopen 
worden. Het leren kan in elk van de vier fases beginnen. Voorbeeld: voor de eerste 
keer een dvd-recorder bedienen. Je kunt allerlei knoppen indrukken (actief 
experimenteren) en kijken wat er dan gebeurt ( concrete ervaring, en observatie en 
reflectie) . Een andere aanpak is om eerst na te denken over soortgelijke apparaten, 
bijvoorbeeld over videorecorders. Die lijken qua bediening op de dvd (reflectie) en zo 
krijg je een idee over de bediening (abstraheren en generaliseren). De bediening kan 
vervolgens getoetst worden in de praktijk (actief experimenteren). 

Niet alleen het volledig doorlopen van de leercyclus zorgt voor een hoog 
leerrendement. Andere factoren spelen ook een rol. Deze worden in de volgende 
paragraaf behandeld. 

4.3 Factoren die het leren ondersteunen 

Naast het daadwerkelijke leerproces (model van Kolb) zijn er ook een aantal factoren 
in de trainingsomgeving die het leerproces ondersteunen. Het gaat om de volgende 
factoren (Goldstein & Ford, 2002; Noe, 2005): 
• Trainees moeten weten waarom ze iets moeten leren: 

Trainees leren het beste wanneer het doel, de inhoud, de werkwijze, de verwachte 
trainingsresultaten en de omstandigheden waarin deze resultaten toegepast kunnen 
worden, bekend zijn; 

• Betekenisvolle trainingsinhoud: 
Voor trainees is de kans op leren het grootst, als de training gelinkt is aan hun 
huidige werkervaringen en taken. De inhoud van de training wordt ook 
betekenisvoller als concepten, termen en voorbeelden gebruikt worden die 
herkenbaar zijn voor de trainee; 

25 



T U / 
technische 

e u'.1iversiteit 
e,ndhoven 

• Gelegenheid tot oefening: 
De trainee moet genoeg gelegenheid krijgen om taken, kennis of vaardigheden 
leren toe te passen in de praktijksituatie. Om een oefening effectief te laten zijn, is 
het belangrijk dat: 
o De oefening aansluit bij de algemene leerdoelen van de training; 
o De trainee actief betrokken wordt; 
o De oefening meerdere malen wordt uitgevoerd, zodat de trainee meer bekend 

wordt met nieuwe taken, kennis en vaardigheden; 
o Genoeg tijd wordt vrijgemaakt om de oefening uit te voeren en te bespreken; 
o Goed trainingsmateriaal gebruikt wordt. 

• Voorzien van feedback: 
De trainees moeten feedback krijgen over hoe goed ze aan de trainingsdoelen 
voldoen. De feedback moet gericht zijn op specifiek gedrag en kan het beste 
gegeven worden direct na vertoning van dit gedrag; 

• Leren door middel van observatie, ervaringen en interacties met anderen: 
Een manier om trainees te laten leren is door middel van observatie van een 
rolmodel (iemand die een bepaalde vaardigheid voordoet), de trainees vervolgens 
zelf laten experimenteren met de geobserveerde vaardigheden, en deze ervaringen 
vervolgens te bespreken met andere trainees in kleine groepjes; 

• Goed gecoördineerde en ingerichte training: 
Coördinatie van activiteiten vóór, tijdens en na de training, hierbij valt te denken 
aan: 
o Communicatie van het programma; 
o Voorbereiden en uitreiken van pretraining materiaal, zoals literatuur, testen; 
o Voorbereiden van trainingsmateriaal dat tijdens de training gebruikt wordt; 
o Verzorgen van de trainingsfaciliteiten; 
o Testen van apparatuur die tijdens de training gebruikt gaat worden; 
o Voorzien van ondersteuning tijdens de training; 
o Distribueren van evaluatiemateriaal; 
o Communicatie tussen trainer en trainees 

In dit hoofdstuk is besproken hoe individuen kunnen leren en welke factoren het leren 
ondersteunen. Het volgende hoofdstuk gaat in op de manier waarop gezorgd kan 
worden, dat het geleerde ook daadwerkelijk toegepast gaat worden in de praktijk. 

26 



TU/e 
technische 

universiteit 

eindhoven 

5 Overdracht training 

Een training kan nog zo goed zijn en de trainees kunnen nog zo veel geleerd hebben, 
maar als het geleerde niet wordt toegepast in de praktijk is de training nutteloos. In de 
theorie wordt dit de "transfer of training" genoemd. Dit is de mate waarin trainees 
geleerde kennis, vaardigheden en gedrag opgedaan tijdens een training, effectief 
toepassen in de eigen werksituatie (Baldwin & Ford, 1988). Bedrijven geven veel geld 
uit aan trainingen, het is daarom belangrijk dat ze begrijpen welke factoren een rol 
spelen bij de overdracht van een training. In dit hoofdstuk worden de factoren 
beschreven die van invloed zijn op de overdracht van een training. De factoren 
worden besproken aan de hand van een model. 

5. 1 Factoren van invloed op overdracht 

In de literatuur zijn een aantal modellen opgesteld over de overdracht van een 
training. Deze modellen geven een beeld van de factoren die een rol spelen bij de 
overdracht van een training. De modellen van de volgende auteurs zijn geëvalueerd 
met betrekking tot wat relevant is voor het ontwerpen van de training Time 
Management voor teams: 
• Baldwin & Ford (1988) 
• Hotton, Bates & Ruona (2000) 
• Noe (2005) 
• Tracey, Hinkin, Tannenbaum & Mathieu (2001) 

Alle vier de modellen hebben een grote overlap qua inhoud. Het model van Noe 
(2005) geeft het beste overzicht van de factoren die een rol spelen (figuur 9) . Dit 
model is gebaseerd op het model van Baldwin en Ford ( 1988). 

Trainee Characteristics 

• Motivation 

• Abi lity 

Train ing Design 
~, 

• Create a Learning Environment Learning Genera! ization 

Apply Theories of Transfer 
~ and ~ and • ... ... 

• Use Self-Management Strategies Retention Maintenance 

H. ~~ 

Work Environment 

• Climate for transfer 

• Management and Peer Support 

• Opportunity to Perform 

• Technologica! Support 

Figuur 9: Model overdracht van een training (Noe, 2005, blz 14 7) 

De karakteristieken van de trainee, het ontwerp van de training en de werkomgeving 
zijn van invloed op het leren en op het toepassen van het geleerde in verschillende 
situaties op het werk. Alleen bij de factor "ontwerp van de training" (Training Design) 
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kan in het ontwerpproces actief de overdracht van de training beïnvloed worden. Op 
de factoren "trainee karakteristieken" en "werkomgeving" valt geen invloed uit te 
oefenen vanuit het ontwerpproces. 

Trainee Characteristics 
Een tweetal trainee karakteristieken zijn van invloed op het leren, namelijk motivatie 
en bekwaamheid. Een trainee moet voldoende gemotiveerd zijn en het vertrouwen 
hebben dat bepaalde vaardigheden, kennis en gedrag geleerd kunnen worden. Holton 
(1996) deelt de persoonlijke motivatie, die van invloed is op het leren zelf en op het 
toepassen van het geleerde in de praktijk, op in vier categorieën, namelijk: 
• Intervention fulfillment: de mate waarin de training voldoet aan de verwachtingen 

en wensen; 
• Learning outcomes: individuen zijn meer gemotiveerd als ze verwachten dat meer 

inzet leidt tot hogere prestaties; 
• Job attitudes: trainees die erg betrokken en tevreden zijn met het werk, zullen 

meer moeite doen voor een betere overdracht van de training; 
• Expected utility or payoff: trainees zullen meer gemotiveerd zijn om de overdracht 

van een training te vergroten als ze geloven dat dit beloond wordt. 
Daarnaast moet een trainee voldoende bekwaam zijn, bijvoorbeeld cognitieve 
bekwaamheid, basis vaardigheden, etc., anders zal het leren niet plaatsvinden. 

Training Design 
Bij het ontwerpen van de trammg zijn een aantal factoren van invloed die de 
overdracht van de training vergroten. Op deze factoren kan daadwerkelijk invloed 
uitgeoefend worden tijdens het ontwerpen van een training. Het gaat om de volgende 
factoren: 
• Creëren van een leeromgeving (Learning Environment): 

De leeromgeving staat beschreven in hoofdstuk 4. 
• Toepassen van theorieën die de trainingsoverdracht vergroten (Apply Theories of 

Transfer): 
o Theorie van het gebruik van identieke stimulus en response elementen: 

Deze theorie zegt dat de overdracht van de training vergroot wordt als de 
trainingssetting (inhoud, omgeving, taken, apparatuur) gelijk is aan de 
werksetting. De theorie betreft de "near transfer", dit is de mogelijkheid dat 
het geleerde exact wordt toegepast in de werksituatie. 

o Theorie van de generieke principes: 
Deze theorie zegt dat de training gefocust moet zijn op het aanleren van 
algemene regels en generieke principes, zodat het geleerde op verschillende 
taken in verschillende werkomgevingen kan worden toegepast. De theorie 
betreft de "far transfer", dit is de mogelijkheid dat het geleerde wordt 
toegepast in werksituaties die niet gelijk zijn aan de trainingssetting. 

o Cognitieve theorie: 
Deze theorie zegt dat de overdracht van de training wordt vergroot door de 
trainees te voorzien van betekenisvol materiaal. Hierdoor is de kans groter dat 
het geleerde tijdens de training gelinkt wordt aan de werksituaties. 

• Zelf management strategieën (Self-Management Strategies) 
Tijdens de training moet deelnemers voorbereid worden om gebruik te maken van 
nieuw geleerde kennis, vaardigheden en gedrag (zelf management) . Dit om te 
voorkomen dat geen gebruik gemaakt wordt van het nieuw geleerde, maar 
teruggevallen wordt in oud gedrag. Zelf management houdt in: 
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o het bepalen van de mate van ondersteuning op het werk bij gebruik van nieuw 
geleerde kennis, vaardigheden en gedrag; 

o het stellen van doelen voor het nieuw geleerde; 
o toepassen van het nieuw geleerde op het werk; 
o monitoren van het gebruik van het nieuw geleerde; 
o zich bezighouden met zelfontwikkeling. 

Work Environment 
Het gaat hier om werkgerelateerde factoren die van invloed zijn op de overdracht van 
een training, namelijk: 
• Overdrachtsklimaat (Climate for Transfer): 

Het overdrachtsklimaat is de perceptie die een trainee heeft over het faciliteren of 
verhinderen van het gebruik van nieuw geleerde vaardigheden of gedrag, ten 
aanzien van ondersteuning door management en collega's, mogelijkheid tot 
toepassing en de gevolgen van het gebruik van geleerde vaardigheden, kennis en 
gedrag. 

• Ondersteuning door management en collega's (Management and Peer Support): 
Management ondersteuning refereert aan de mate waarin managers, het belang 
van een training en het toepassen van de trainingsinhoud naar het werk, 
benadrukken. Om de overdracht van een training te vergroten kan een manager 
samen met de trainee een actieplan schrijven, bestaande uit een aantal stappen hoe 
het geleerde toe te passen in de praktijk. Ondersteuning door collega-trainees kan 
plaatsvinden door regelmatig contact met elkaar te hebben over de voortgang van 
het toepassen van geleerde kennis in de praktijk. 

• Mogelijkheid tot toepassing (Opportunity to Perform): 
De mate waarin de trainee de mogelijkheid krijgt om het geleerde toe te kunnen 
passen in de praktijk hangt onder andere af van de motivatie van de trainee, de 
werkomgeving, de mate waarin de trainee actief zoekt naar mogelijkheden om het 
geleerde toe te passen. 

• Technologische ondersteuning (Technologica! Support): 
Ondersteuning door middel een database waarin de trainee, indien nodig, 
informatie kan opzoeken bij het toepassen van het geleerde in de praktijk. 

Learning and Retention 
"Learning and Retention" refereert aan het leren en onthouden van kennis, 
vaardigheden en gedrag opgedaan tijdens trainingen. 

Generalization and Maintenance 
"Generalization" verwijst naar het vermogen van de trainee om het geleerde toe te 
passen in verschillende werksituaties die niet gelijk zijn aan de trainingssituatie. 
"Maintenance" verwijst naar de periode waarin de getrainde vaardigheden, kennis en 
gedrag gebruikt worden. Het generaliseren en onderhouden wordt ook wel "far 
transfer" genoemd. 

In dit hoofdstuk is beschreven welke factoren van invloed zijn op de overdracht van 
de training. De volgende stap in de ontwikkeling van de training is het daadwerkelijk 
ontwerpen van de training. Op basis van de hoofdstukken inhoudelijke training, 
leeromgeving en overdracht training, wordt in het volgende hoofdstuk het ontwerp 
van de daadwerkelijk training beschreven. 
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6 Ontwerp training 

Vanwege de vertrouwelijkheid is dit hoofdstuk weggelaten. 
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7 Pilot en Evaluatie 

Nadat de training Time Management voor teams daadwerkelijk ontworpen is, moet 
deze geëvalueerd worden. Het doel van het evalueren van een training is, kijken of de 
training voldoet aan de vooraf gestelde doelen en eisen. Een training kan op twee 
manier geëvalueerd worden (Noe, 2005), namelijk: 
• Evaluatie van de training zelf: 

Bekeken wordt of het trainingsprogramma goed georganiseerd 1s, de training 
soepel verloopt, welke punten voor verbetering vatbaar zijn, etc. 

• Evaluatie van de trainees: 
Bepalen van de mate waarin trainees kennis, vaardigheden, gedrag of andere 
uitkomsten geleerd hebben en toepassen in de praktijksituatie, door middel van het 
volgen van de training. Dit wordt ook wel de effectiviteit van een training 
genoemd. Een populair en veel gebruikte evaluatiemethode is het "4 level model" 
van Kirkpatrick (1996). Het evaluatieproces bestaat uit 4 levels: reacties 
(gevoelens van trainees ten aanzien van het trainingsprogramma), leren (kennis en 
vaardigheden geleerd tijdens de training door de trainee), gedrag (het toepassen 
van het geleerde tijdens de training op het werk) en resultaten (gewenste 
resultaten zoals hogere verkopen, verhoging productiviteit, kostenreductie, etc ). 

In overleg met Déhora is besloten om in deze fase alleen de inhoud van de training te 
evalueren met experts en niet de effectiviteit van de training, omdat dit niet mogelijk 
was binnen het tijdskader van de afstudeeropdracht. De evaluatie van de training 
wordt in de volgende paragraaf besproken. 

7. 1 Opzet van de pilot 

Gedurende een gehele werkdag is, samen met vier experts van Déhora op het gebied 
van trainingen, de training Time Management voor teams doorgenomen. Het doel van 
de pilot was het inhoudelijk bespreken van de training. Hierbij werd gekeken naar: 
• De rode draad van de training/opbouw van de training; 
• De opbouw van de afzonderlijke modules; 
• De inhoud en relevantie van de theorie; 
• De inhoud en relevantie van praktijkmateriaal (oefeningen, vragenlijsten en 

andere tools); 
• De verhouding tussen theorie, praktijkmateriaal en andere interacties met de 

deelnemers; 
• De tijdsduur van de verschillende modules. 

Bij de evaluatie van de training is niet expliciet naar de ontwerpeisen gekeken zoals 
beschreven in hoofdstuk 4 en 5. De training die geëvalueerd werd, was een allereerste 
conceptversie en inhoudelijk nog niet helemaal af. Daarom is besloten om tijdens de 
pilot vooral naar de inhoud te kijken. De inhoud van de modules is door de 
toekomstige trainer gepresenteerd. In eerste instantie was de opzet om de modules 
onder andere via een evaluatieformulier te bespreken (bijlage 11). Dit bleek vrij lastig 
te zijn, omdat de training een ruwe concept versie was. Tijdens de presentatie werd 
regelmatig op een informele manier gediscussieerd, geëvalueerd en gebrainstormd 
over de opbouw, inhoud, etc. Uiteindelijk is besloten om de evaluatie niet via het 
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evaluatieformulier te doen. Op- en aanmerkingen konden op elk moment, tijdens het 
bespreken van de modules, geplaatst worden. Alle op- en aanmerkingen zijn 
vastgelegd door middel van het maken van notulen en vervolgens verwerkt in de 
training. Om structuur in de pilot-training te houden en om alle modules aan bod te 
laten komen, is een agenda met de te behandelen modules gemaakt (bijlage 12). 

7.2 Evaluatie van de pilot 

De resultaten van de pilot worden besproken aan de hand bovengenoemde 
evaluatiepunten. 

De rode draad van de training/opbouw van de training 
In grote lijnen was overeenstemming over de opbouw van de training. Een aantal 
zaken is gewijzigd. De module teamsamenstelling, met als doel het inzichtelijk en 
bespreekbaar maken van regeltaken en het vervolgens toewijzen van deze regeltaken 
aan individuen, is weggelaten. De inhoud van deze module is voor een deel verplaatst 
naar de module plannen. Na de module coördinatie is een module evaluatie 
toegevoegd en de training wordt beëindigd met het schrijven van een 
implementatieplan. Op de manier is de training opgebouwd volgens de Deming cirkel 
(1950). 

De opbouw van de afzonderlijke modules 
De opbouw van de afzonderlijke modules is op enkele plaatsen aangepast. Sommige 
modules waren te theoretisch en het team werd te weinig actief betrokken. Dit is 
aangepast door middel van het vergroten van de interactie tussen trainer en team. 
Geprobeerd is om de teamleden zoveel mogelijk zelf te laten aangeven waarom 
bepaalde onderwerpen belangrijk zijn en hoe op dit moment aan deze onderwerpen 
invulling gegeven wordt door het team. Op deze manier gaan de onderwerpen meer 
leven binnen het team. 

Daarnaast is, bij sommige modules, de volgorde van de onderwerpen aangepast, 
waardoor de inhoud van de module logischer in elkaar steekt. 

De inhoud en relevantie van de theorie 
Over de inhoud en de relevantie van de theorie was redelijke overeenstemming. Dit 
leidde niet tot belangrijke aanpassingen. 

De inhoud en relevantie van praktijkmateriaal (oefeningen, vragenlijst en andere tools) 
Het doel van de verschillende soorten oefeningen, vragenlijsten en tools was niet 
altijd helemaal duidelijk. Na uitleg over het doel, was er redelijke overeenstemming 
over de vorm van de oefening, vragenlijsten en tools. Over de inhoud van het 
praktijkmateriaal werden hier en daar op- en aanmerkingen geplaatst en vond af en toe 
discussie plaats. Sommige oefeningen, vragenlijsten en tools zijn aangepast zodat ze 
meer van toepassing zijn op de teamleden. 
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De verhouding tussen theorie, praktijkoefeningen en andere interacties met de 
deelnemers 
De verhouding tussen de theorie en de praktijkoefeningen was goed. Zoals ook al 
eerder is aangegeven, is de interactie tussen trainer en het team vergroot zodat de 
onderwerpen meer gaan leven bij de teamleden. Deze interactie betreft vooral het 
achterhalen door de trainer hoe met bepaalde onderwerpen binnen het team wordt 
omgegaan. 

De tijdsduur van de verschillende modules 
Tijdens het bespreken en het aanpassen van de modules bleek al snel dat de geschatte 
tijdsduur van de modules ook opnieuw bekeken moest worden. Door de vernieuwde 
meer praktijk gerichte insteek (meer interacties), is de tijdsbesteding aan sommige 
modules verlengd. Uiteindelijk is het nog steeds de bedoeling dat de training twee 
dagen duurt. 

In het vorige hoofdstuk en in dit hoofdstuk is het ontwerp en de evaluatie van de 
training Time Management voor teams besproken. In het laatste hoofdstuk worden 
een aantal conclusie ten aanzien van de training beschreven. Daarnaast vindt een 
reflectie op de training plaats 
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8 Conclusie & Discussie 

De doelstelling van dit afstudeerproject is het ontwikkelen en evalueren van een 
training Time Management voor teams met als resultaat de daadwerkelijk training. De 
training is gebaseerd op de inhoudelijk analyse (hoofdstuk 3), de voorwaarden 
waaraan de training moet voldoen om trainees goed te laten leren (hoofdstuk 4) en een 
aantal uitgangspunten die zorgen voor een goede overdracht van de training 
(hoofdstuk 5). In dit afsluitende hoofdstuk worden een aantal conclusie- en 
discussiepunten en aanbevelingen besproken. 

8. 1 Conclusies 

De opdrachtformulering zoals die in hoofdstuk 1 is opgesteld luidde: het ontwerpen 
en evalueren van een Time Management training voor teams, gebruikmakende van de 
nieuwste wetenschappelijk kennis op dit gebied. Om aan deze opdrachtformulering te 
voldoen zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld (paragraaf 1.5). Terugkijkend op 
deze onderzoeksvragen kan geconcludeerd worden dat deze allen beantwoord zijn. 
Aan de opdrachtformulering is voor het grootste gedeelte voldaan. De training is 
gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijk kennis op het gebied van Time 
Management. De training is echter niet geëvalueerd tijdens een pilot met een echt 
team, zoals in eerste instantie de bedoeling was. De training is alleen, in 
samenwerking met experts van Déhora, geëvalueerd op de inhoud en niet op de 
effectiviteit. Daarnaast moet de training op een aantal punten nog aangepast worden. 

De Time Management theorieën en principes waarvan bewezen is in de literatuur dat 
ze werken en die gebruikt zijn in de training, worden puntsgewijs toegelicht. 
• Doelen stellen 

Locke en Latham (2002) laten door middel van de high-performance cycle 
(bijlage 9) zien, dat het stellen van doelen tot hogere en betere prestaties leidt. 
Daarnaast concludeert Macan (1994) uit onderzoek dat het stellen van doelen en 
prioriteiten een groter gevoel van controle over de tijd geeft. 

• Werkanalyse 
Kruger en Evans (2004) concluderen uit hun onderzoek dat het analyseren van het 
werk leidt tot een afname van de onderschatting van de tijdsbesteding van de 
uitvoering van taken. 

• Prioriteiten stellen 
Claessens (2004) vindt in haar onderzoek dat individuen taken een hogere 
prioriteit geven, als ze deze als urgent en belangrijk ervaren. Tevens vindt zij dat 
hoe hoger de prioriteit van een taak, hoe de groter de kans is dat deze wordt 
voltooid. Taken met een hoge prioriteit worden vaker voltooid dan taken met een 
lage prioriteit. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het stellen van prioriteiten 
belangrijk is voor taken die belangrijk en urgent zijn. Macan ( 1994) vindt in haar 
onderzoek dat het stellen van doelen en prioriteiten individuen een groter gevoel 
van controle over de tijd geeft. Claessens (2004) concludeert uit onderzoek dat 
planningsgedrag, het stellen van prioriteiten is daar een onderdeel van, direct van 
invloed is op de prestaties van een individu. 
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De teamcoördinatie wordt onder andere beïnvloedt door de gedeelde visie van 
teamleden over tijdsaspecten. De gedeelde visie over tijdsaspecten wordt vergroot 
door een aantal factoren (Gevers, 2004): 
o Gelijkheid inwerkstijlen 
o Uitwisselen van herinneringen 
o Planning 

• Leeromgeving 
De leeromgeving bestaat uit factoren die het leren stimuleren. Kolb (1984) 
beschrijft een cyclisch model met vier stappen die gevolgd kunnen worden tijdens 
het leren. Het doorlopen van de gehele cyclus resulteert in een hoger 
leerrendement. Daarnaast ondersteunen de volgende factoren het leren (Goldstein 
& Ford, 2002; Noe, 2005): 
o Trainees moeten weten waarom ze iets moeten leren 
o Betekenisvolle trainingsinhoud 
o Gelegenheid tot oefening 
o Geven van feedback 
o Goed gecoördineerde en ingerichte training 

• Overdracht training 
Om de overdracht van de training te vergroten, wordt tijdens de training gebruik 
gemaakt van algemeen toepasbare theorieën en principes en wordt aan het eind 
van de training een implementatieplan geschreven (Baldwin & Ford, 1988; 
Goldstein & Ford, 2002; Noe, 2005). 

• Evaluatie 
De inhoud van de module evaluatie is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cirkel 
van Deming (1950). De Deming cirkel is algemeen geaccepteerd en wordt 
toegepast in veel verschillende situaties. 

Na het bespreken van de werkende theorieën en principes worden in de volgende 
paragraaf de sterke en zwakke punten van de training en een aantal aandachtspunten 
beschreven. 

8.2 Discussie 

In de discussie worden allereerst de sterke en zwakke punten van de training 
besproken. Vervolgens wordt op de vraag "Is de training compleet?" mgegaan en 
worden een aantal aandachtspunten nader toegelicht. 

Sterke punten van de training: 
• Systematische opbouw 

De training is ontwikkeld op basis van een specifiek opgesteld stappenplan. Dit 
stappenplan is gebaseerd op bestaande algemene modellen uit de literatuur en 
aangepast aan de training Time Management voor teams. Het stappenplan 
beschrijft op een systematisch manier hoe een effectieve training ontwikkeld 
wordt. 

• Wetenschappelijke insteek 
De inhoud van de training is voor een groot gedeelte gebaseerd op 
wetenschappelijke theorieën en principes. 
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Per module worden de algemene principes van een onderwerp besproken en 
uitgelegd. Daarnaast wordt, indien nodig, de module aangepast aan de specifieke 
teamsituatie. Het uitleggen van de algemene principes zorgt voor een grotere 
overdracht van het geleerde naar de praktijk. 

• Praktijkgericht 
In de modules wordt het team actief betrokken bij de training. Dit gebeurt door 
middel van interactie tussen team en trainer. De trainer probeert in elke module te 
achterhalen hoe het team met de betreffende onderwerpen omgaat in de praktijk. 
Daarnaast bestaat de training uit veel oefeningen waarin de geleerde theorie 
toegepast wordt op de praktijksituatie van het team. 

• Sterke, unieke punten Déhora 
Déhora heeft veel kennis op het gebied van werkanalyse en planning. Deze kennis 
zit in de verschillende modules verwerkt. 

• Unieke training 
In de markt zijn diverse trainingen voor teams aanwezig, echter geen training 
waarvan de inhoud voornamelijk is gericht op Time Management voor teams. Er 
bestaan projectmanagement trainingen voor teams, maar in deze trainingen wordt 
slechts beperkt ingegaan op time management principes. De nadruk ligt hier op 
algemene factoren die van invloed zijn bij het uitvoeren van een project. 
Bestaande Time Management trainingen zijn allemaal gericht op het individu en 
gaan in op de individuele aspecten rondom Time Management. De training Time 
Management voor teams combineert de individuele Time Management aspecten 
met een aantal projectmanagement aspecten. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op 
aspecten die de teamcoördinatie beïnvloeden. 

Zwakke punten van de training: 
• Training is niet geëvalueerd op effectiviteit 

De training is niet geëvalueerd zoals in eerste instantie de bedoeling was. De 
training is alleen geëvalueerd op de inhoud en niet op de effectiviteit (hier vallen 
de ontwerpeisen ook onder) . Voordat de training daadwerkelijk commercieel 
verkocht wordt, moet eerst een pilot-training met een echt team worden 
uitgevoerd, waarbij zowel de inhoud als de effectiviteit van de training 
geëvalueerd wordt. Op basis van deze evaluatie zal de training geoptimaliseerd 
worden. 

• Deelname aan meerdere teams 
In de praktijk komt het vaker voor dat een individu lid is van meerdere teams 
tegelijkertijd. Er kan dan de situatie ontstaan dat een individu voor meerdere 
teams tegelijkertijd werk moet uitvoeren. De vraag is dan aan welk team de 
voorkeur gegeven moet worden. De training geeft hier niet een eenduidig 
antwoord op. 

• Training is nog niet helemaal af 
De training is nog niet af tot in detail. Voordat de training commercieel verkocht 
kan worden, moet deze eerst afgemaakt worden (zie aanbevelingen). 

Is de training compleet? 
Op deze vraag zijn twee antwoorden mogelijk. Aan de ene kant is de trammg 
compleet. In de training worden op dag één de basis principes van Time Management 
behandeld. Na het volgen van deze dag moet het team in staat zijn om effectief te 
werken. In de praktijk blijkt dat door inefficiënte werkwijzen doelen niet gehaald 
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worden op projecten uitlopen. Dag twee van de training gaat in op aspecten waardoor 
efficiënter gewerkt kan worden. Het doel van de training is om teams effectiever en 
efficiënter te laten werken. Het volgen van de huidige training en het eigen maken van 
de inhoud is een eerste stap om als team effectief en efficiënt te werken. Bij het 
ontwerpen van deze training is bewust gekozen om eerst op de basisprincipes van 
Time Management in te gaan. De huidige inhoud van de training geeft voldoende 
dekking om als team effectiever en efficiënter te werken. 

Aan de andere kant spelen meerdere factoren een rol die bepalen of een team effectief 
en efficiënt werkt. Het toepassen van de basisprincipes van Time Management wil 
niet altijd zeggen dat effectief en efficiënt gewerkt wordt. Aspecten zoals bijvoorbeeld 
leiderschap, het toewijzen van (regel)taken aan individuen, onderlinge verhouding 
tussen teamleden, worden niet in de training behandeld, terwijl deze wel van invloed 
kunnen zijn op het Time Management van een team. Antwoord op de vragen zoals 
"Wil de teamleider bij elk besluit betrokken zijn?", "Moet altijd eerst toestemming 
aan de teamleider gevraagd worden?", "Hoe kijken de teamleden tegen de teamleider 
aan?", "Wordt een taak altijd toegewezen aan iemand met de meeste werkervaring?", 
"Wie voert welke regeltaak uit?", "Wie maakt de planning?", "Hoe liggen de 
verhoudingen binnen het team, zijn er spanningen?", "Hoe loopt de samenwerking?", 
etc., zijn van invloed op het effectief en efficiënt werken van een team. Indien de 
training wordt uitgebreid, moeten dit soorten aspecten zeker behandeld worden. 
Gezien de huidige duur van de training was dit niet mogelijk. 

Aandachtspunten 

Nadruk op teams 
Doordat de training gericht is op Time Management voor teams, zijn veel theorie en 
oefeningen gericht op teams en minder op het individu. Hierdoor kan het zijn dat 
teamleden wel weten hoe de tijd van het team effectief en efficiënt benut moet 
worden, maar kunnen ze hun eigen tijd niet goed benutten. Individuen kunnen last 
hebben van externe tijdverslinders zoals overmatige mail, telefoon, rommelige 
werkplek, etc. of interne tijdverslinders zoals uitstelgedrag, besluiteloosheid, etc. In de 
huidige tweedaagse training is het niet mogelijk, om meer tijd aan deze individuele 
Time Management aspecten te besteden. Een optie is om een extra trainingsdag te 
ontwikkelen waarbij ingegaan op de individuele Time Management aspecten. 

Doelgroep 
Vanuit commercieel oogpunt wil Déhora de doelgroep van de training breed houden, 
namelijk elk team dat zelfstandig taken en activiteiten kan plannen. Door de brede 
doelgroep kan het zo zijn dat voor sommige teams bepaalde modules minder van 
belang zijn. Een secretariaatsteam heeft bijvoorbeeld minder belang bij de module 
coördinatie, terwijl dit voor een projectteam, waarin nauwe samenwerking vereist is, 
van groot belang is. Uit evaluatie van de training moet blijken in hoeverre dit een 
probleem is. Door de brede doelgroep kan de verwachting bij klanten geschept 
worden dat het een brede algemene training is. Tegenwoordig willen klanten 
maatwerk geleverd krijgen door middel van een training die specifiek is aangepast aan 
hun situatie. Bij de verkoop van de training moet hier rekening mee gehouden 
worden. 
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In hoofdstuk 4 en 5 staat beschreven dat motivatie een belangrijke voorwaarde is voor 
leren. Voorafgaande aan de training wordt niet getoetst of het team en de teamleden 
gemotiveerd zijn om de training te volgen. Een team kan door de directie van een 
organisatie naar een training Time Management voor teams gestuurd worden, terwijl 
ze dit zelf niet nodig vinden. Het team zal minder gemotiveerd zijn dan een team die 
zelf problemen ervaren op het gebied van Time Management. Daarnaast maakt de 
persoonlijke nuancering in beleving en motivatie het komen tot een 
gemeenschappelijke motivatie complexer. Verschillen in motivatie tussen de 
teamleden maakt het voor een trainer moeilijker om iedereen actief te betrekken bij de 
training en evenveel te laten leren. 

Leren 
Zoals de trammg op dit moment is opgebouwd, wordt er vanuit gegaan dat alle 
teamleden identiek zijn. In de praktijk hoeft dit natuurlijk niet zo te zijn. Sommige 
teamleden doen makkelijker nieuwe kennis op dan andere. Daarnaast speelt de 
individuele werksnelheid ook een rol bij het maken van praktijkopdrachten. Voor 
sommige teamleden is de beschikbare tijd voor oefeningen tijdens de training tekort. 
De trainer moet tijdens de training proberen een beeld te krijgen van deze verschillen 
tussen individuen en hier vervolgens op inspelen. 
Om als team te leren is het belangrijk dat het team en de teamleden open-minded zijn. 
Teamleden moeten zich open opstellen ten aanzien van het opdoen van nieuwe kennis 
en vaardigheden, het actief meedoen in oefeningen, kwetsbaar opstellen zodat 
verbeterpunten naar voren komen. De vaardigheden en de manier waarop de trainer de 
training brengt, zijn ook van invloed op deze punten. 

8.3 Aanbevelingen 

Als afsluiting van dit rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan om de training 
verder te verbeteren. 

Evaluatie 
In de module "evaluatie" wordt uitgelegd waarom evalueren belangrijk is. Dit is ook 
van toepassing op het ontwerp van de training. De training Time Management voor 
teams is tot nu toe alleen inhoudelijk geëvalueerd met een aantal experts van Déhora. 
Er heeft nog geen pilot-training plaatsgevonden met een echt (project)team. Om de 
training te optimaliseren is het noodzakelijk om een echte pilot-training uit te voeren 
waarbij de training zelf en de effectiviteit van de training getoetst wordt samen met 
het team. Hierbij moet ook gekeken worden of de aspecten, die een goede 
leeromgeving creëren en zorgen voor een goede overdracht van de training, 
voldoende terugkomen in de training. De inhoud van dag één van de training is vooral 
gebaseerd op individuele Time Management literatuur. Tijdens de evaluatie moet ook 
gekeken worden naar aanvullende aspecten die eventueel een rol spelen bij het 
toepassen van deze individuele Time Management aspecten op teamniveau. Daarnaast 
is het belangrijk om de training niet alleen tijdens de pilot te evalueren, maar ook een 
aantal keer nadat de training daadwerkelijk gegeven is. De training wordt op deze 
manier steeds verder geoptimaliseerd. 
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Opzetten terugkomdag 
Déhora wil de training op twee opeenvolgende dagen geven. Mijn advies zou zijn de 
training met een aantal weken tussen deze twee dagen te geven. Na het volgen van 
dag één kan het team de geleerde Time Management principes toepassen in de eigen 
praktijksituatie. Het team heeft dan een aantal weken de tijd om te oefenen. Bij het 
begin van dag twee wordt begonnen met het evalueren van de praktijkervaring. Met 
het team wordt besproken welke zaken goed of fout gingen en waarom. Daarnaast is 
het voor veel teams lastig om twee dagen achter elkaar wegblijven. 

Wil Déhora de training op twee opeenvolgende dagen blijven geven, dan is het aan te 
bevelen om een terugkomdag te organiseren. Bij interviews met personen die een 
training Time Management gevolgd hebben, gaven meerdere personen aan dat om de 
Time Management principes echt toe te passen, meerdere trainingen nodig zijn. 
Tijdens deze dag kunnen de deelnemers feedback krijgen over hun Time Management 
gedrag en worden ze weer herinnerd aan belangrijk Time Management principes. 

Afmaken training 
De training is nog niet helemaal af, een paar zaken moeten nog afgemaakt worden. 
Een todo-lijst is opgesteld waar deze zaken beschreven staan. Deze lijst is 
doorgesproken en overgedragen aan Déhora. 

Intake 
Het is aan te bevelen om als trainer een intake gesprek met de klant te hebben. In dit 
gesprek probeert de trainer te achterhalen wat voor soort team naar de training komt, 
wat de belangrijkste werkzaamheden zijn, waar de problemen op het gebied van tijd 
zitten, wat de wensen van de klant zijn, etc. Op basis van dit gesprek kan de trainer de 
training meer aanpassen aan de specifieke situatie van het team. 

Modules individueel Time Management 
Zoals bij de discussiepunten is beschreven, ligt de nadruk van de trammg op 
teamniveau. Om als team effectief en efficiënt te werken moeten de afzonderlijke 
teamleden dit ook doen. Individuen hebben te maken met een aantal andere Time 
Management aspecten dan teams. Het is aan te bevelen om een aantal extra modules 
te ontwikkelen die meer ingaan op de individuele Time Management aspecten. Zo kan 
beter ingespeeld worden op de wensen van de klant en wordt beter maatwerk 
geleverd. 

Nader onderzoek 
Ten aanzien van onderzoek naar Time Management trainingen voor teams, is het 
belangrijk om te onderzoeken welke aspecten van de training daadwerkelijk bijdragen 
aan het Time Management gedrag van een team. Door middel van een meting bij 
teams die de training gevolgd hebben, moet geanalyseerd worden welke aspecten van 
de training daadwerkelijk bijdragen aan het Time Management gedrag van het team. 
Om betrouwbare resultaten te krijgen, moet de opzet van de meting verder bestudeerd 
worden. Op basis van de resultaten van de meting, kunnen voor de toekomst 
effectievere Time Management trainingen voor teams ontwikkeld worde 
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Bijlage 1 Definities Time Management 

Definities Time Mana2ement Auteurs 

The process of determining needs, setting goals to Lakein (1973) 
achieve these needs, prioritising and planning tasks 
required to achieve these goals 
Techniques for managing time Jex & Elacqua (1999); Davis 

(2000); Macan (1994,1996) ; 
Macan, Shahani, Dipboye & 
Philips (1990); Mudrack 
(1997) 

A technique for effective time use, especially having Orpen (1994); Slaven & 
enough time to accomplish the many tasks required Totterdell (1993) ; Woolfolk & 

Woolfolk (1986) 
Planning and allocating time Burt & Kemp (1994); Francis-

Smythe & Robertson (1999) 
The degree to which individuals perceive their use of Bond & Feather (1998); 
time to be structured and purposive Strongman & Burt (2000); 

Sabel is (2001 ); Vodanovich & 
Seib (1997) 

A way of getting insight into time use Koolhaas, Sijtsma & Witjas 
(1992) 

A technique to increase the time available to pursue King, Winett & Lovett ( 1986) 
activities 
Practices intended to max1m1ze intellectual Britton & Tesser (1991) 
productivity 
An application of self-regulation processes m the Griffiths (2003) 
tempora! domain 
Coping behaviour in at-risk populations King et al. (1986) 
Self-regulation strategies aimed at discussing plans, Eilam & Aharon (2003) 
and their efficiency 
The use of procedures that are designed to help the Hall & Hursch (1982) 
individual to achieve his or her desired goals 
Ways to assess the relative importance of activities Kaufman-Scarborough & 
through the development of a prioritisation plan Lindquist ( 1999) 
Clusters of behaviour that are deemded to facilitate Lay & Schouwenburg (1993) 
productivity and alleviate stress 
Behaviours that aim at achieving an effective use of Claessens, van Eerde, Rutte & 
time while performing certain goal-directed Roe (2004) 
activities 
The use of time to achieve work and life goals Green & Skinner (2005) 

Bovenstaande definities zijn afkomstig uit de Time Management literatuur review van 
Claessens, van Eerde, Rutte en Roe (in press). 
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Bijlage 2 Stappenplan ontwerpen training 

Needs Assessment 

Needs Assessment 
- Organizational Support 
- Organizational Analysis 
- Requirements Analysis 
- Task and KSA Analysis 
- Person Analysis 

lnstructional Objectives 

Training and 
Development 

Evaluation 

l======;::;:=:=====:)I Development of Criteria 

Selection and 
Design of 

lnstructional 
Programs 

Training 

Use of Evaluation 
Models 
- lndividual Difference 
- Experimental Content 

Figuur: Stappenplan voor het ontwikkelen van een training (Goldstein en Ford, 2002) 

Training Validity 
Levels 

Training Validity 

Transfer Validity 

1 ntraorganizational 
Validity 

1 nterorganizational 
Validity 

In de behoefteanalyse (needs assessment) worden de volgende aspecten geanalyseerd: 
• Organisatie ondersteuning: biedt de organisatie ondersteuning bij de 

behoefteanalyse en de ontwikkeling van de training; 
• Organisatie analyse: analyseren van algemene factoren in de organisatie die het 

trainingsprogramma kunnen beïnvloeden; 
• Vereisten analyse: onderzoeken van details die duidelijk moeten zijn voordat 

begonnen wordt met de assessment van de functie, bijvoorbeeld welke 
onderzoeksmethode wordt gehanteerd; 

• Taak en kennis, vaardigheden en capaciteiten analyse (KSA): beschrijving van de 
werkzaamheden en condities die nodig zijn om het werk goed uit te voeren; 

• Persoonsanalyse: onderzoek welke personen een training nodig hebben en wat 
voor soort training. 

Uit de behoefteanalyse volgt de doelstellingen die trainees behaald moeten hebben na 
het volgen van de training (lnstructional Objectives). De volgende stap is het 
ontwerpen van een leeromgeving zodat de leerdoelstellingen behaald kunnen worden. 
Onderwerpen zoals leerprincipes, overdracht van de training en trainingsmateriaal 
komen hier aan bod. Dit leidt uiteindelijk tot een training. Vervolgens wordt de 
evaluatieprocedure ontworpen; het ontwikkelen van performance indicatoren en het 
gebruik van de evaluatieprocedure. De evaluatie meet onder andere of trainees geleerd 
hebben tijdens de training (training validity) en de overdracht van de training (transfer 
validity). 
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Kessels ( 1999) beschrijft, op basis van onderzoek door The American Society for 
Training and Developement en the International Board of Standards for Training, 
Performance and Instruction, een aantal stappen die systematisch gezet moeten 
worden bij het ontwerpen van een training: 
• Behoefte analyse: identificeren van de ideale en actuele prestaties en 

prestatiecondities en het bepalen van de oorzaak van het verschil ; 
• Werk- en taakanalyse: analyseren van werk en taak gebruikmakende van 

analysestrategieën en verslagprocedures, onderzoek naar best practices; 
• Onderwijsdoelstellingen: transformeren van werkvereisten naar doelstellingen; 
• Ontwikkelen van prestatie meetinstrumenten: het transformeren van behoeften, 

prestatievereisten en doelstellingen in evaluatiecriteria en toepasbare assessment 
instrumenten; 

• Samenvoegen van de prestatiedoelstellingen: het maken van een blauwdruk van 
de gewenste leeromgeving, geschikt voor het bereiken van de gewenste 
veranderingen in prestatie; 

• Specificeren van de leerstrategieën: bedenken van leerinterventies waarbij de 
blauwdruk van de leeromgeving wordt omgezet in acties; 

• Ontwikkelen van leermateriaal: ontwikkelen van trainingsmateriaal, 
trainershandboek, etc; 

• Evaluatie: het evalueren van de leer interventies, evalueren van de leermethoden, 
volgorde en materialen en het verbeteren hiervan; 

• Vaststellen van resultate: evalueren van de geleerde resultaten, 
prestatieverbetering en de impact op de organisatie. 
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Trainingsbureau 

Boertien 

Boertien 

Schouten en 
Nel issen 

ICM opleid ingen 

technische 
universiteit 

eind hoven 

Overzicht trainingsbureaus 

Soort training Doelgroep Doel (resultaat training) Concept/programma 

alle professionals met planmatiger, doelgerichter, dag1: effectiviteit, 

Effectief tijdbeheer 
een leidinggevende, efficiënter, interne en externe resultaatgerichtheid , 
coördinerende en tijdverslinders beïnvloeden, prioriteiten dag2: 
adviserende taak anaylseren tijdsbesteding efficiëntie en houding 

mensen die meer grip planningsprincipes -> praktijk ; dag1 : planmatig werken 

Planmatig werken 
willen krijgen op plannin~ doelstelling -> (project/team) dag 2: 
(team en project) en uitvoeringsplannen; valkuilen persoonlijke 
persoonlijk tijdsbeheer vermijden tijdsbeheersing 

Tijd indelen op basis van doeler 

mensen die geleefd 
en prioriteiten; nee-zeggen; 

theorie -> praktijk 2 
Versterken competenties: 

Time management: 
worden, geen controle 

assertiviteit, delegeren, 
leerlijnen: 1. effectief en 

kiezen, doen en 
over werkzaamheden 

doelgerichtheid, 
efficiënt gebruik van 

laten 
hebben, deadlines niet 

doorzettingsvermogen, plannen 
beschikbare tijd 2. wat 

halen, werk mee naar 
en organiseren, 

wi lt u zelf en hoe 
huis nemen 

stressbestendigheid en 
beïnvloed u anderen 

zelfsturing 

Kern van uw functie en 
verantwoordelijkheden; 
tijdsbesteding in kaart 
brengen; tijdvreters; 

inzicht in eigen manier van prioriteiten; planning ; de 
iedereen die zijn/haar werken; taken overzichtelijk 3 E's: effectiviteit, 

Time management 
tijdsbeheer wil maken; doelen en prioriteiten; efficiëntie en energie ; 
verbeteren en daarmee tijdvreters; vaardigheden als assertiv iteit en 'nee'-
het totale functioneren omgaan met deadlines, 'nee zeggen ; effectief 

zeggen' en delegeren delegeren en 
communiceren; stress en 
deadlines; creëren van 
rust ; persoonl ijk 
actieplan 

Prijs (€) Excl. 
Duur 

BTWen 
(dagen) 

Voorbereiding Website 
arrangementen 

intakeformulier 
79€ 2 over werksituatie Site tr,lining !ä!ff~li!lf !ijg~h!;!!ä!r 

en leerdoelen 

101e 2 
vragenl ijst met 
leerdoelen 

Training planmatig werken 

persoonlijk 
1165 2.5 doel stellend Time management training 

gesprek 

69e 2 schriftelijke intake TM training 

IV 



TU/e 

Trainingsbureau 

ICM opleidingen 

Vergouwen 
Overduin 

Vergouwen 
Overduin 

srsconsulting 

technische 
universiteit 

emdhoven 

Soort training 

Persoonlijke 
effectiviteit 

Time management 
voor leidinggevende 

Time management 

Time management 

Doelgroep 

iedereen die zijn/haar 
persoonl ijk functioneren 
wil verbeteren 

leidinggevende 

iedereen met een 
drukbezette functie en 
met vragen over 
overzicht taken, stress 
situaties 

van administratief 
medewerl<er tot 
algemeen directeur, die 
zijn tijd productiever wil 
benutten met meer 
controle en minder 
stress 

Doel (resultaat training) 

doelen stellen; sterl<e/zwakke 
punten eigen werl<stijl ; effecten 
eigen gedrag; verbeteren 
communicatieve/sociale 
vaardigheden; methode om tijd 
beter in te delen; persoonlijk 
actieplan 

hoofd- en bijzaken scheiden in 
werl<aanbod; effectief 
prioriteiten stellen; werl<druk 
beter hanteerbaar 

baas over eigen agenda; 
overzicht taken en plannen 
hiervan; controle overvolle 
mailbox; 'nee zeggen' 

ProductiviTIJD; effectviTIJD, 
kwaliTIJD. creativiTIJD en 
vrije TIJD 

-~~ 
Prijs (€) Excl. 

Duur 
Concept/programma BTW en 

(dagen) 
Voorbereiding Website 

arrangementen 

Persoonl ijke doelen 
stellen; zelfanalyse; 
inzicht eigen gedrag; 
communicatieve/sociale 

995 
, schriftelijke intake 

Persoonlijke effectiviteit training 
vaardigheden; omgaan leerdoelen 
met weerstand; 
assertiviteit; stress en 
persoonlijk actieplan 

Analyse tijdsbesteding en 
leren beter plannen; 

vragenlijst en 
verbetering 
tijdsmanagement; 

bijhouden 

formuleren doelen; stellen 
632 1.5 tijdsbesteding TM training leidinggevende 

en doorvoeren 
gedurende 3 

prioriteiten; taken 
dagen 

delegeren 

Analyse tijdsbesteding en 
leren plannen; diverse 

formulier 
technieken tijdbewaking; 

tijdschrijven: 
stellen prioriteiten, 

595 1.5 tijdbesteding werl< TM training 
uitvoeren plannen, werl< 

gedurende 3 
structuren, omgaan met 

dagen 
werl<druk en stress, 'nee-
zeggen' 

Praktische oplossingen in 
de vorm van een 
compleet en dynamisch 350 1 TMtraining 
time management 
systeem 
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Trainingsbureau 

Horizon training en 
developement 

Elsevier 
opleiding&advies 

Optimaal talent 

technische 

universiteit 

eindhoven 

Soort training 

Time management 

Time management 
en delegeren 

Quality Time 
management 

Doelgroep Doel (resultaat training) 

iedereen die last heeft 
van tijdsdruk, een 

Inzicht over eigen 

dichtslibbende agenda of 
tijdsbesteding, werken en 
manier van communiceren; 

ontevreden is over het 
tijdrovende elementen; 

rendement van zijn 
persoonlijke aanpak praktijk 

tijdsbesteding 

(aankomend} 
leidinggevenden op 
middenkaderniveau die 

Tijd verdelen en taken 
hun eigen 

delegeren zodat meer tijd vrij 
werkzaamheden en het 

komt voor essentiële taken 
werk van hun afdeling 
beter en efficiënter willen 
organiseren 

Handvatten waarmee u een 

iedereen die regelmatig 
hoge werkdruk -en tijdsdruk 

tijd te kort komt en 
kunt beteugelen; meer rust in 

inzicht wil krijgen in 
uw leven; minder spanning en 
stress; persoonlijke keuzes 

dagelijkse storingen en 
tijdvreters en persoonlijk 

maken; prioriteiten stellen; 

toepasbare tips 
tijd vreters; energieprofiel ; 
neezeggen; delegeren. Inzicht 
in tijdsbeleving op werk en prive 

-~~ 
Prijs (€) Excl. 

Duur 
Concept/programma BTW en 

(dagen) 
Voorbereiding Website 

arrangementen 

Dag 1: bewustwording en 
inzicht eigen gedrag 
Dag 2: vergroten 
effectiviteit en manier van 
communiceren Tussen 
dagen individuele bijhouden 
opdracht Thema's: eigen 855 2 tijdsbesteding 2 TM training 
functie, tijdvreters , werkdagen 
delegeren, 
communiceren, 
prioriteiten, assertiviteit, 
plannen en organiseren 
taken, werkplanning 

Sterk praktijk gericht; 
prioriteiten; delegeren; 
assertief gedrag; 

610 2 TM Site 
persoonlijke effectiviteit; 
principes TM; 
tijdverspillers 

Interactieve training met 
alle ins en outs van 

750 (incl. horeca 
effectief tijdbeheer; 2 Quality TM training 

arrangement) 
aangepast aan 
bedrijfssituatie 
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Praktijkopleiders 
Nederland 

NCOI 
opleidingsgroep 

ISBW opleidingen 

technische 

universiteit 

eind hoven 

Soort training 

Tijdbewust en 
gestructureerd 
werken 

Time management 

Time management 

Doelgroep 

iedereen die zoekt naar 
meer structuur in 
activiteiten en beter wilt 
omgaan met beperkte 
tijd (MBO/HBO niveau) 

iedereen die het 
fenomeen 'tijd ' efficiënter 
én effectiever het hoofd 
wil bieden en daamnee 
zijn/haar functioneren wil 
verbeteren 

leidinggevenden, 
afdelingshoofden 
projectleider, 
medewerkers die hun tijd 
willen verbeteren 

Doel (resultaat training) 

Efficiënt werken en inzicht in 
eigen activiteiten 

Inzicht in persoonlijke stijl van 
werken; prioriteiten stellen ; 
beschikking over concrete 
methoden, technieken en tips 
die uw mogelijkheden van 
efficiënt tijdmanagement 
verbeteren; werkzaamheden 
beter en doelmatiger inrichten ; 
vaardigheden die u in staat 
stellen beter met de tijd om te 
gaan . 

structuur in werk aanbrengen en 
taken efficiënt delegeren; inzicht 
in persoonlijke tijdpatronen; 
prioriteiten stellen ; 
communicatieve vaardigheden; 
assertiviteit 

Prijs (€) Excl. 
Duur 

Concept/programma BTW en 
(dagen) 

Voorbereiding Website 
arrangementen 

Praktische opzet; Smart 
doelstellingen; structuur 
aanbrengen in werk ; 
efficiënt plannen; 
tijdsverspillers en 75( 2 Training site 
verstoorders; prioriteiten; 
communicatie ; stress; 
vergaderingen; 
achterstanden 
wegwerken 

Uitgaanspunten TM; 
Tijdsanalyse; prioriteiten 
stellen, assertiviteit; 79( 2 TM training 
persoonlijke aspecten en 
efficiënter werken 

Actuele 
praktijkvraagstukken en 
opdrachten; inzicht in 
bioritme; doelstelling 
fomnuleren (korte en 
lange temnijn); maken 

1125 2 TM training 
planning en prioriteiten 
aangegeven; analyseren 
eigen logboek, 
vaardigheden als 
delegeren, assertiviteit en 
'nee zeggen' 
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Trainingsbureau 

Ace! Management 
Partners 

Focus co nferences 

technische 

universiteit 

etndhoven 

Soort training 

T ime management 

T ime management 

Doelgroep Doel (resultaat train ing ) 

ontwikkel mindset , aanleren 
Directie en management 

vaardigheden en werkwijze 

makkelijker werken , tijd 
Iedereen die in een besparen , meer co ntrole en 
(flex ibele ) overzicht , richten op kerntaken , 
kantooromgeving werkt ve rb ete ring informatiebeheer en 

intern e sa menwerking 

Prijs (€) Excl. 
Duur 

Conce pUprogramma BTW en 
(dagen) 

Voo rbere id ing Webs ite 
arrangementen 

TM (kenmerken , 
tijdrovers , mindset) ; basis 
van TM ; wat wil je 
bereiken (sleutelrol 
functie , doelen) ; 
planmatig werken ; 
planning naar concrete 
acties ; prioriteiten stellen ; 
te kort aan tijd (ui tstellen , 

telefonisch intake 
neezeggen , faalangst , 1245 1 

in terview TM training 
perfectionisme , 
chaotische werkplek) ; 
methoden voor TM 
(kaasschaaf, deadline-
principe , 80/20 regel); 
praktis che tips 
(ve rgadering en, telefoon ,e 
mail .werkplek) ; 
delegeren ; communicatie 

Dag 1: Introductie 
Persoonlijk Efficiency 
Programm a (PEP ) 
(leerdoe len ); verbete ring 
werkgewoonten en 
werksystemen 
(persoonlijke doelstelling , 
archiefsystematiek) PEP 
vertalen naar praktijk 
D ag 2 : werkp lanning ; 

1395 2 TM training 
taakmanagement 
(korte/ lange terijn 
planning , prioritei ten) ; 
taak én tim e 
management (proactief 
agendabeheer, routines); 
meertijd met minder 
moeite ( persoonlijk 
actieplan, tips voor 
tijdbesparing ) 
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Trainingsbureau 

Intermediair 
trainingen 

technische 

universiteit 

eind hoven 

Soort training 

Time management 

Doelgroep Doel (resultaat training) 

iedereen die effectief en Besef kern van je functie, 
efficiënt wil leren stellen betere prioriteiten, 
omgaan met de maken goede planning, beter 
beschikbare tijd delegeren en nee-zeggen, wat 
(HBO/Academisch denk- zijn tijdvreters, efficiëntere 
en werkniveau) werkwijze 

0 ~ 

Prijs (€) Excl. 
Duur 

Concept/programma BTW en 
(dagen) 

Voorbereiding Website 
arrangementen 

Analyse werkaanbod en 
logboek, plannen en 

1 dag+ 
gedurende 2 

prioriteiten stellen, 795 
avond 

dagen logboek TM training 
behandeling van email , bijhouden 
praktische insteek 
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Bijlage 4 

technische 

universiteit 
eind hoven 

Vragenlijst interviews 

Vragenlijst voor personen die een Time management cursus hebben gevolgd 

Inleiding interview, studie, opdracht, etc. 

Doel interview: 
Achterhalen welke elementen belangrijk zijn in een TM training 
Toepasbaarheid van de geleerde theorie in de praktijk 

1. Wat is uw functie? 
2. Hoe lang geleden heeft u de training Time management gevolgd? 
3. Wat was toen uw functie? 
4. Welke doelen wilde u bereiken met het volgen van de Time management 

training? 
5. Heeft u gestelde doelen ook bereikt na het volgen van de training? 

Waarom wel/niet? 
6. Wat waren de meest concrete leerpunten (welke onderwerpen) van deze 

training? (Wat kan u zich nog het beste herinneren van deze training?) 
7. Zijn dit ook de belangrijkste onderwerpen die een Time management 

training volgens u moet bevatten? (Welke elementen in de training zou u 
nog eens willen volgen?) 

8. Welke geleerde Time management principes paste u op korte termijn toe in 
uw werk na het volgen van de training? 

9. Welke geleerde Time management principes paste u op lange termijn (en 
nog steeds) toe in uw werk na het volgen van de training? 

10. Waarom past u geleerde Time management principes niet meer toe in uw 
werk? (Denkt u dat het zin heeft om nog een Time management cursus te 
volgen?) 

11. Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat niet alle opgedane kennis 
tijdens training in de praktijk wordt toegepast? 

12. Welke problemen, die gerelateerd zijn aan time management, ondervinden 
collega ' s van u op het werk? Denkt u dat deze problemen te verhelpen zijn 
d.m.v. het volgen van een time management cursus? 

13. Welke problemen, m.b.t. time management, ondervindt u op het werk 
waarbij u afhankelijk bent van collega's? Zijn deze problemen te verhelpen 
door het gezamenlijk volgen van een Time management training? 

14. Bij welke bureau heeft u de cursus gevolgd? 
15. Kent u nog andere mensen die een Time management training hebben 

gevolgd? 
16. Heeft u nog op en/of aanmerkingen? 
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Vragenlijst voor personen die geen Time management training gevolgd 

Inleiding interview, studie, opdracht, etc. 

1. Wat is uw huidige functie? 
2. Bent u bekend met de term Time management? 

In dit onderzoek wordt met Time management bedoeld, het effectief en efficiënt 
benutten van de tijd. Veel mensen klagen dat ze te weinig tijd hebben voor 
bezigheden waarmee ze belast zijn. Tijdens een training Time management leer je om 
effectiever en efficiënter om te gaan met je tijd. 

3. Ondervindt u problemen op het werk die gerelateerd zijn aan het 
onderwerp time management? 

4. Denkt u dat het volgen van een Time management training deze problemen 
kan verhelpen? 

5. Ondervindt u problemen op het werk m.b.t. time management waarbij u 
afhankelijk bent van anderen? 

6. Denkt u dat het volgen van een Time management training deze problemen 
kan verhelpen? 

7. Uit welke onderwerpen dient een Time management training volgens u te 
bestaan? Welke onderwerpen vindt u belangrijk? 

8. Welke onderwerpen zou u graag terugzien in een time management 
training? (en waarom?) 
• Energie balans 
• balans werk/privé 
• stellen van doelen 
• prioriteiten stellen 
• plannen (korte, midden en lange termijn) 
• externe tijdverslinders 

o bezoekers 
o telefoon 
o vergaderingen 
o archief 
o werkplek/computer 
o email 
o lezen 

• interne tijdverslinders 
o nee zeggen 
o uitstellen 
o onrealistisch tijdsbeeld 
o besluiteloosheid 
o gebrek aan communicatie 
o stress 

• delegeren 
• beïnvloeden 
• assertiviteit 

• 
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Brief en vragenlijst voor personen die veel ervaring hebben met het werken in 
teams 

Geachte heer/mevrouw .. ... , 

In het kader van mijn afstudeeropdracht aan de opleiding Technische Bedrijfskunde te 
Eindhoven ben ik bezig met het opzetten van een training Time Management voor 
teams. Onder Time Management wordt het effectief en efficiënt benutten van de tijd 
verstaan. Het doel van een training Time Management voor teams is dan ook dat 
teams, na het volgen van de training, effectiever en efficiënter met hun tijd omgaan. 
Tijdens het vooronderzoek van mijn opdracht ga ik kijken wat veel voorkomende 
problemen binnen teams zijn. Dit wil ik onder andere doen door het benaderen van 
personen die vaker in projectteams gewerkt hebben. 

Via ................ ben ik aan uw emailadres gekomen. Mijn vraag is of u zou willen 
meewerken aan mijn vooronderzoek. De gegevens zullen anoniem behandeld worden. 
Het gaat om de volgende vragen: 
• Wat zijn volgens u veel voorkomende algemene problemen binnen teams (die de 

uiteindelijk teamperformance kunnen beïnvloeden)? 
• Welke tijdgerelateerde problemen ervaart u bij het werken binnen een team? 
• Welke onderwerpen moeten volgens u aan de orde komen bij een training Time 

Management voor teams? 

Indien enige toelichting nodig is, kunnen we een telefonische afspraak maken. Kent u 
personen die eventueel zouden willen meewerken, dan verneem ik dat graag. 

Bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Philippe Schrnedding 
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Workload 

1 Job autonom y 

technische 

universiteit 
cindhoven 

1 Planning behavior 

Time Management model 

~ 
.29 ~I Work strain 

.56 

~ .45 ! Job sati . facr.ion 
of time ,,. 

k" Job performance 
.27 

Figuur: effecten van planningsgedrag en werkkarakteristieken op werkstress, werktevredenheid en 
werkprestaties (Claessens, van Eerde, Rutte en Roe, 2004) 

Claessens et al. (2004) hebben verder onderzoek gedaan naar het model van Macan 
(1994). Ze veronderstellen dat naast planningsgedrag (het nemen van beslissingen 
welke taken uit te voeren, prioriteren van taken, omgang met afleidingen) ook 
werkkarakteristieken zoals werklast en werkautonomie van invloed zijn op 
werkstress, werktevredenheid en werkprestaties. In hun onderzoek vinden zij dat de 
inputvariabelen niet alleen via de "ervaren controle over tijd" van invloed is op de 
outputvariabelen, maar dat er ook directe verbanden bestaan. Bovenstaand model 
geeft de indirecte en directe verbanden weer tussen de input- en outputvariabelen. De 
variabelen werklast en werkautonomie zijn niet van invloed op de inhoud van training 
Time Management voor teams. 
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Bijlage 6 Sub-processen binnen projectteams 

Transit ion. pha e 

Goal 1pectflcotion 

StlOlegy formulaUon and pl(mnlng 

Monitoring pr towardgoala 

Syaten monitoring 

Team monltorl.ng and backup 

Coordinatloo 

Conlllct mana ment 

building 

Atleet management 

Figuur: Verschillende sub-processen binnen projectteams (Marks et al. , 2001) 

: het interpreteren en evalueren van de 
missie van het team 

: identificeren en prioriteren van doelen 
om de missie te halen 

: ontwikkelen van een (alternatieve) 
strategie en het plannen van acties 

: volgen van taken en de voortgang 
hiervan 

: het volgen van teammiddelen en de 
omgevingscondities die gerelateerd 
zijn aan de missie 

: het ondersteunen van teamleden bij 
het uitvoeren van taken, dmv feedback 
en het eventueel helpen met de taak 

: het coördineren van de volgorde en 
timing van onderling afhankelijk acties 

: het voorkomen van en bemiddelen bij 
conflicten 

het genereren van vertrouwen, 
motivatie en taaksamenhang 

: het reguleren van emoties van 
teamleden, inclusief sociale 
samenhang, frustraties en irritaties 

De "transition phase", is de periode waarin het team zich primair focust op het 
plannen en/of evalueren van activiteiten die gelden als leidraad voor het behalen van 
het teamdoel. De "action phase" is de periode waarin het team activiteiten uitvoert, 
die leiden tot het halen van de doelen. 
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l!r8,· DÉl-iORA ~ c onsultancy group 

Onderwerpen uit populaire boeken 

De onderstaande lijst vormt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen uit de 
verschillende boeken op het gebied van individueel Time Management. 

• Wat heb ik tot mijn beschikking? 
Tijd 
Energie: 

■ korte termijn ( dag) 
■ lange termijn (leven) 

Denkkracht 
Gedrag 

• Wat wil ik? 
Balans werk/privé 
Balans fysiek/mentaal 
Balans verschillende rollen die je hebt 
Stel doelen voor zowel werk als privé (smart) 
Stel prioriteiten: belangrijkheid en urgentie 

• Hoe bereik ik dat? 
Doelen opsplitsen in taken en activiteiten ( olifant pnnc1pe; grote 
project opdelen in kleine stukjes) ➔ overzicht 
Planning en planningtips 

■ Jaarplanning 
■ Weekplanning 
■ Dagplanning 
■ Planning en toeval 
■ To do lijsten/scheduling 
■ Schakelen; omschakelen van een activiteit/afspraak naar andere 

Externe tijdverslinders 
■ Bezoekers 
■ Telefoon 
■ Vergaderingen 
■ Werkplek/computer 
■ Archief 
■ E-mail 
■ Lezen 
■ Beheersen van de werkstroom ( verzamelen, verwerken, 

organiseren, evalueren en doen) 
Interne tijdverslinders 

■ Geen 'nee' zeggen 
■ Niet goed kunnen delegeren van taken 
■ Uitstellen 
■ Onrealistisch tijdsbeeld 
■ Besluiteloosheid 
■ Gebrek aan communicatie 
■ Discipline gebrek 
■ Perfectionisme 
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■ Angst 
■ stress 

Effectief en efficiënt communiceren 
■ Zorg voor goede communicatie 
■ Delegeer taken die niet tot uw activiteiten behoren 

• Beïnvloeden van mensen 
■ assertiviteit 

80/20 regel 
Kaasschaafmethode 
Rust nemen 
Mindmapping 
Tijd vrij maken om veranderingsproces mgang te zetten en om te 
oefenen 
Routines en gewoontes 
4 generaties time management en achterliggende gedachten (Covey) 
Evalueren van ondernomen acties 

Dit overzicht is gebaseerd op de volgende boeken: 
• How to get control of your time and your life - Alan Lakein (1973) 
• Slim en succesvol omgaan met tijd - Bart van Luijk (1999) 
• Doe het nu! - David Allen (2001) 
• Effectieftijdbeheer - Ineke Kievit-Broeze (1997) 
• Time management, de kunst van het kiezen - Peter Vos en Mark Balkenende 

(2005) 
• Prioriteiten, effectieve keuzes maken in leven en werk - Stephen R. Covey (2003) 
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Bijlage 8 Werkstijlen 

Sryle l 

wffl• S. 
:.. 
~ 

rime 

Early action 
workers 

Sryle 2 

deadline 
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:,• .... 
'.! 

rime 

Ear}y- and 
endtenn action 
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~ 
:, 

~ 

Sryle 3 

dmdlim1 
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Constant action 
workers 

Figuur: Individuele werkstijlen (Claessens, 2004) 

Sryle 4 

MJdtenn acrion 
work.ers 

Sryle 5 

Deadline action 
workers 
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Bijlage 9 High-Performance Cycle 

Essential Elements of Goal-Setting Theory and the 
High-Performance Cycle 

Moderators: 
4 Goal Commifment 

Goal lmportance 
Self-Efficacy 
Feedback 
T ask Co mplexity 

l 

Wlll lngness te 
Commit to New 
Challenges 

GoalCore: l 
Speciflc,ty • Performance ► Satisfaction With 
OiffiCtJlty ------➔,. (e g., Productivity , --- Performance and 
(e.g., Performance î Cost lmprovement) Rewards 
and Learning Goals, 
Proximal Goals) 

Mechanlsms: 
Choice/Oirection 
Effort 
Pers1stenoe 
Strategies 

Figuur: High-Performance Cycle (Locke en Latham, 2002) 
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Bijlage 10 

Vertrouwelijk 

Overzicht tijdsbesteding modules 
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Bijlage 11 

Module titel : 
Ingevuld door: 

Evaluatieformulier 

Evaluatie Training 
"Time Management voor Teams" 

April 2006 

= 1~ ~-·,· I ~ zeer 
slecht 

Wat is je algemene indruk van de module? _J_J_J_J_J 
Hoe denk je over de praktische I_J_J_J_J_J bruikbaarheid van de module? 

Hoe vond je de inhoud van de module? J_J_J_J_J_J 
Wat vind je van de indeling van de module? _J_J_J_J_J 
Wat vind je van de verhouding theorie en _J_J_J_J_J 
oefeningen? 

Goede indrukken van de module: 

Indrukken ter verbetering van de module en hoe verbeteren: 

Welke onderwerpen zouden uit de module gelaten mogen worden? 

Welke onderwerpen heb je gemist? 

Hoeveel tijd zou aan deze module moeten worden besteed tijdens de training? 

Overige opmerkingen/suggesties voor verbetering? 
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Vertrouwelijk 

Agenda pilot-training 
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