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Agrandi helpt je om de touwtjes (terug) in handen te krijgen in je 
bedrijf.   

Deze 10 tips zijn een greep uit de tips die ik regelmatig toepas bij mijn 
klanten.   
Het zijn tips gegroeid uit vragen van ondernemers of uit de pijnpunten 
waar ik tijdens de uitvoering van een project mee geconfronteerd 
word. 
Als je je business wilt verbeteren is het immers belangrijk om niet 
alléén naar je cijfers te kijken, maar ook rekening te houden met de 
'randvoorwaarden'.  
Als het je lukt deze tips toe te passen zal je op korte termijn een 
belangrijk positief effect ervaren. 

Veel lees- en toepassingsplezier! 

Annegret Beckers 
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1 
Wie niet snel is 
moet slim zijn



WIE NIET SNEL IS MOET SLIM ZIJN 

Heb jij soms het gevoel dat je veel tijd verliest aan repetitieve acties? 

• berekeningen die je op regelmatige basis maakt : omzetten, marges, prestaties, etc.
• (gelijkaardige) lijstjes of rapporten die je dagelijks maakt
• steeds hetzelfde grafiekje dat je wekelijks moet aanvullen
• gegevens overtypen

Of steek je vaak tijd in het samenvatten of opzoeken van gegevens uit tabellen? 

• subtotalen voor een bepaalde deelgroep berekenen
• gegevens matchen tussen 2 of meerdere tabellen
• gegevens samenstellen uit een tabel die je op regelmatige basis moet ‘refreshen’

Durf je repetitieve of tijdrovende taken in vraag te stellen! 

Tracht je kennis over je software te verhogen op de meest efficiënte manier. 

Het valt me steeds op hoeveel tijd er nog gewonnen kan worden binnen KMO’s met een 
betere kennis over eenvoudige software zoals Excel. 

Maar ook bedrijfsspecifieke software biedt vaak oplossingen binnen de aangeboden 
rapporteringsmogelijkheden. Heel wat pakketten bieden de optie om gegevens te 
exporteren naar vb een csv of Excel file. Zo kan je ze personaliseren of bewerken. 

Durf te investeren in kennis, bekijk welke taken je wil optimaliseren en hoe je daarbij 
geholpen kunt worden door de tools die je al hebt maar misschien onvoldoende kent. 
Het loont altijd de moeite ! 

Een paar voorbeelden hoe je met Excel tijd kan winnen : 

• Weet dat je via draaitabellen super gemakkelijk overzichten en (tussen)sommen kan
maken en raadplegen.
• Weet dat je via slimme functies zoals verticaal zoeken en voorwaardelijke sommen een
hoop opzoekings- en/of match-werk kan besparen.
• Weet dat macro’s repetitieve handelingen in Excel, in een paar seconden kunnen
uitvoeren.

Durf je repetitieve of tijdrovende taken in vraag te stellen en probeer je kennis over je 
software te verhogen op de meest efficiënte manier. 

Durf slim te zijn als het niet vlot (genoeg) gaat! 
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2 
Vergader al 

staande



VERGADER AL STAANDE 

Een eenvoudige manier om je vergadering te optimaliseren is ze staande te laten 
doorgaan. Dat geldt zeker voor de regelmatige meetings die vandaag steeds (te) lang 
duren. 

Win tot 50% tijd én optimaliseer de kwaliteit van je vergaderingen! 

• Sneller

De duur van een vergadering wordt drastisch ingekort. Niemand staat graag lang. 
Iedereen heeft daarom de neiging om zich meer te focussen. Diverse onderzoeken 
toonden reeds de tijdswinst aan van staand vergaderen. Probeer het eens uit en laat je 
overtuigen... 

• Efficiënter

Staand vergaderen vermindert de kans op afleiding. Als je staat heb je minder makkelijk 
de neiging om je smartphone uit je tas te halen, door je papieren te bladeren of… te 
dagdromen. Zitten maakt afleiding gewoon toegankelijker, staan zorgt ervoor dat je 
alerter blijft. Staand in slaap vallen is trouwens ook niet zo makkelijk... 

• Effectiever

Je zal merken dat je sneller to the point wil komen wanneer je staat. Bovendien helpt je 
staande positie je om je lichaamstaal beter te kunnen benutten doordat je meer ruimte 
hebt tijdens het spreken. Dat geldt ook voor de lichaamstaal van de luisteraars, daaraan 
zal je sneller merken of jouw woorden hun boeien of niet. Wegdraaiende of schuifelende 
luisteraars geven je aan dat ze je niet helemaal volgen. 

• Collegialer

Als je staand vergadert, sta je doorgaans in een kring. Dat wil zeggen dat de kring 
groter moet gemaakt worden voor laatkomers. Dat is veel confronterender dan een 
lege stoel die ingenomen wordt. 

• Gezonder

Staan zorgt voor een betere doorbloeding van je lichaam dan zitten. Iedereen weet dat 
een beetje beweging geen kwaad kan, zeker niet als je een zittend beroep hebt. Staand 
vergaderen bevordert de gezondheid van zittend werkende mensen. 

DUS : Weg stoelen, welkom optimalisatie! 
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Maak van je 

klacht 
iets positiefs



MAAK VAN JE KLACHT IETS POSITIEFS 

Een goed georganiseerd klachtenproces is geld waard! 

Het gaat bovendien om een win-win situatie : Klachten 
goed afhandelen zorgt voor 
• een verhoogde loyaliteit bij je klanten
• een verhoogde voldoening bij je werknemers

Stel een eenvoudig stappenplan op 

• STAP 1 : Een klantvriendelijke intake

Toon altijd eerst begrip voor de klant, noteer zeer goed wat er gemeld wordt en stel 
veel vragen zodat je de aard van de klacht zeer goed kan inschatten. 
Bevestig de ontvangst en de inhoud van de klacht, liefst schriftelijk. 
Informeer de klant over het stappenplan. 
Communiceer duidelijk over de timing en te verwachten inhoud van de volgende 
actie. 

• STAP 2 : Analyse § Oplossing

Analyseer het probleem, al dan niet onmiddellijk (in functie van de klacht) en stel een 
oplossing voor. 
Leg vaste korte interne meetings vast voor klachten die je niet ‘meteen’ kan oplossen. 
Kies de juiste oplossing, dat kan variëren van een terugbetaling, vervanging, herstelling, 
extra informatie tot een compensatie, etc. Hoe beter je je klachten registreert (zie 
verder), hoe beter je op termijn de meeste correcte oplossing zal kunnen voorstellen. 

• STAP 3 : Geef feedback, intern én extern

Zolang de klacht niet definitief opgelost is, blijf je stap (1 en) 2 herhalen. Wanneer 
volgens jou de klacht opgelost is, laat je klant dan ook bevestigen of hij tevreden is. 
Dat kan door hem/haar eenvoudig weg die vraag te stellen, liefst telefonisch. Weet dat 
klanten wiens klachten goed opgelost zijn, graag klant blijven en jou makkelijk als 
referentie zullen doorgeven. Een goed opgeloste klacht ondersteunt aldus je 
marketing! 
Vergeet intern ook niet de nodige feedback te geven, een goed opgeloste klacht zorgt 
intern immers ook voor een renderend schouderklopje en voor een belangrijke 
motivatie! 



Waar staat of valt je stappenplan bij? 

• Bij het naleven ervan
Het niet nakomen van beloftes zorgt voor de grootste frustratie bij je klant. Als je belooft 
hem terug te bellen, doe dat dan ook binnen de afgesproken termijn.

• Bij het communiceren erover
Niets is zo vervelend als je als klant niet weet hoe, wanneer of door wie je probleem zal 
opgelost worden. Zorg ervoor dat je klant goed weet wat hij/zij mag verwachten.

Meten is weten! 
Registreer je klachten zodat je eruit kan leren : 

• Wie meldt de klacht?
• Tot welke categorie behoort de klacht?
Maak het niet te ingewikkeld, 4 à 5 categorieën zijn meer dan voldoende.
• Wat kost je de klacht en wat kan je ervan recupereren?
Als dit moeilijk te concretiseren valt zou je ook hier met een paar categorieën kunnen 
werken (van … tot … €).
• Welke actie had je nodig om de klant op te lossen?

Zorg tot slot voor correctieve én voor preventieve maatregelen.  Dit kan je doen na vb 
een korte maandelijkse klachtenbespreking. 

Een goede klachtenbehandeling rendeert altijd! 
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Doe eens 
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DOE EENS EEN 'PIETJE' 

"Wat hebben we vandaag geleerd?" Is een bijzonder sterke tool om je vergaderingen te 
optimaliseren! 

Weet jij aan het eind van een bespreking wat er precies medegedeeld/besloten is? 
Denkt iedereen daar hetzelfde over? 

Teveel vergaderingen missen hun doel. Erger nog, vaak hebben de deelnemers aan het 
eind van een bespreking verschillende interpretaties over wat er gezegd of besloten is 
terwijl de opzet net is om samen éénzelfde conclusie te nemen.   

Thans worden vele vergadering netjes en goed voorbereid. 
Maar de perceptie over de inhoud is bijna nooit bij iedereen dezelfde. 

Durf eens de vraag te stellen, per item, 'wat hebben we besloten?' of 'wat is de 
boodschap?' 

Eigenlijk is het superhandig én efficiënt om na elke besproken punt je boodschap of 
conclusie even kort samen te (laten) vatten. 
Zo krijg je iedereen op dezelfde golflengte én vermijd je dat je denkt dat iedereen 
dezelfde mening deelt of gehoord heeft, terwijl dat in feite niet zo is. 

Piet Huysentruyt heeft dat niet slecht bekeken. Aan het eind van zijn kooksessies komt 
zijn cruciale vraag ‘wat hebben we geleerd?’ die ertoe leidt om nog even 
de belangrijkste tips te herhalen. Duidelijk voor iedereen. Er bestaat geen discussie over 
de interpretatie van zijn oplossingen en mocht dat nodig zijn dan stuurt hij op dat 
moment nog even bij. 
Dat is precies wat je wil bereiken als je een vergadering voorzit/bijwoont. 

Ofwel deel je informatief iets mee en is het de bedoeling dat iedereen jouw boodschap 
uniform interpreteert. Durf eens de vraag te stellen wat bij je collega’s is blijven hangen 
nadat je klaar bent met je verhaal. Je zal verstelt staan hoeveel verschillende 
interpretaties je te horen krijgt! 

Gelijkaardig verhaal als je een punt bediscussieert om tot een conclusie te komen. 
Vreemd genoeg verwoordt iedereen van nature de conclusie zoals hij/zij die het liefst 
interpreteert. Maar dat is niet altijd precies wat er besloten is. 

Het is dus echt niet overbodig of belachelijk om je conclusie in een paar woorden te 
bevestigen. Integendeel, het maakt je vergaderingen efficiënter! 
Een hele makkelijke tip dus om je besprekingen te optimaliseren. 

Dank je wel Piet! 



01

5 
Gebruik je cijfers



GEBRUIK JE CIJFERS 

Beperkt jouw boekhoudkundig inzicht zich tot een gezonde nieuwsgierigheid naar de 
laatste pagina van de resultatenrekening?  

Geen nood, uiteraard is je uiteindelijk resultaat het belangrijkste.  
Maar wat als je weet dat je zoveel meer uit je cijfers kan halen? 

• Waarom stijgt of daalt je marge?
• Hoe groot is de impact van een kostprijsstijging op je break even omzet?
• Welke klanten/producten brengen het meest op en waarom? En waarop moet je je 
focussen om deze groep te vergroten?
• Wanneer kan je een extra verkoper aanwerven?

Met het antwoord op dit type vragen kan je je onderneming beter sturen.  
Vaak genoeg zijn deze antwoorden met een beetje hulp te filteren uit je cijfers. Gebruik 
ze om een eenvoudige sprekende rapportering op te stellen. 

Een goede rapportering groeit mee met de onderneming, vermijd ingewikkelde 'all- in' 
rapporten die leiden tot besluitloze lange zuchten... 
Beperk je in eerste instantie tot de kern, zoem daarna in op items waarop je je wenst te 
focussen. 

Door concrete en sprekende cijfers boven water te halen krijg je meer inzicht en 
grip op je resultaat. 

Het geeft je bovendien de mogelijkheid om de juiste beslissingen te funderen, te 
nemen én op te volgen. 

Weet dat een goede concrete rapportering altijd rendement oplevert! 
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Win tijd in je 
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WIN TIJD IN JE E-MAIL VERKEER

Als je veel e-mails verstuurt/ontvangt rendeert het onmiddellijk als je wat tijd 
investeert in je outlook kennis. Een paar tips helpen je meteen om efficiënter te 
mailen: 

Moet je vaak (te) lang wachten op een antwoord-mail? 
Verhoog dan de leesbaarheid van je e-mails door 
• te starten met de essentie : vb eerst de vraag en dan de uitleg…
• te werken met witregels en puntjes, een doorlopende tekst leest niet makkelijk.
• de kernwoorden te arceren.
• korte mails te schrijven.

Verstuur je veel mails? 
Beperk dan het aantal door 
• te bellen als je iets wil overleggen (zo vermijd je veel heen-en-weer mailverkeer), je 
kan beter enkel de conclusie bevestigen via mail.
• niet te antwoorden op mails waar je in cc staat, daarvoor dient een 'cc' immers …, 
nog beter is je cc-mails in een apart mapje te laten toekomen dat je 1x per dag leest.

Ontvang je veel mails? 
Verhoog dan je lees-efficiëntie door 
• ook hier, een apart cc-mapje aan te maken waarin al je mails waar jij in cc staat, 
automatisch in terecht komen (dus niet in je Postvak In), dat mapje open je 1x per dag 
om de mails te lezen.
• alle visuele en auditieve meldingen uit te schakelen zodat je niet meer afgeleid wordt 
door binnenkomende mails.
• je Postvak In maximaal 3x per dag te openen.

Ken je outlook erg goed? 
Neen? Volg dan een goede outlook cursus! 

Voor alles wat we goed willen kennen, volgen we cursussen. Outlook of varianten 
hiervan gebruiken de meesten onder ons dagelijks en toch investeren we hier 
doorgaans weinig tijd in. Dat mag veranderen. 

Pas deze tips toe en optimaliseer onmiddellijk de kwaliteit van je e-mails! 
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BOOST JE CASHFLOW 

5 TIPS OM MEER GELD IN JE BEDRIJF TE HOUDEN ! 

Zorg dat je debiteurenbeheer op wieltjes loopt 

• Maak goede afspraken met je klanten nadat je hun kredietwaardigheid hebt 
gecheckt.
• Zorg voor een intern ‘kredietsysteem’ waarbij je bepaalt hoe groot het openstaand 
saldo van een klant mag zijn (let op : openstaand saldo, niet vervallen saldo!).
• Reageer snel op vervallen facturen.
• Schakel indien nodig hulp in om je facturen kort op te volgen: een slechte opvolging 
zorgt voor slechte betalers, een goede opvolging zorgt voor goede betalers.
• Factureer op tijd.

Verzorg de relatie met je bankier 
• Banken zijn makkelijker geneigd om mee te denken in cashflow problemen als ze 
goed op de hoogte zijn van de bedrijfssituatie.
• Een open communicatie schept rust en vertrouwen, zorg er daarom voor dat uw 
bankier (minstens) elk kwartaal uw cijfers ontvangt.

Behandel je leveranciers zoals jij behandeld wilt worden 
• Vermijd te allen tijde boetes, niets is zo frustrerend als je geld uit te moeten geven 
aan nalatigheidsintresten of boetes.
• Wees correct: het is beter een nieuwe (langere) betalingstermijn te bespreken dan 
een betaling uit te stellen en te hopen dat je leverancier niet reageert.
• Onderhandel goed over de betalingscondities: tracht een haalbare betalingstermijn 
OF de mogelijkheid om met korting contant te betalen af te dwingen.
• Stel uitgaven (ipv betalingen) uit als de druk op je cashflow te groot is.

Zorg voor grip op je voorraden 
• Zorg ervoor dat je je voorraden regelmatig evalueert: ken je stijgingen, je rotaties en 
je risico’s op obsolete stock.
• Ken je cash-generators en pas je voorraden hierop aan.
• Beding de beste prijzen voor je aankopen en werk indien mogelijk met afroeporders.

Plan je cashflow 
• Maak een planning en prognose van je inkomsten en uitgaven, je hebt hiervoor geen 
ingewikkelde software nodig, een eenvoudige Excel-file kan je al veel duidelijkheid 
geven.
• Denk aan seizoensinvloeden en anticipeer hierop, indien nodig, met een financiering.
• Door je inkomsten en uitgaven te visualiseren ga je zicht krijgen op je knelpunten in 
de toekomst en kan je je uitgaven beter gaan timen.

Met deze tips zal je de druk op je cash verlichten!
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'LEES' EENS EEN KLEURTJE 

Ken je het model van Insights? 
Het geeft je inzicht in jouw persoonlijk profiel en in dat van de anderen. 

Het Insights Discovery systeem is gebaseerd op het werk van de Zwitserse 
psychoanalyticus CG Jung. Het model omvat 4 kleuren die ieder in zich heeft, de ene 
kleur al wat meer dan de andere. De combinatie van kleuren bepaalt je manier van 
werken, denken en reageren. 

Jung vertrekt vanuit de onderscheidende voorkeur om INTROVERT of EXTROVERT te 
reageren. Daarnaast deelt hij de types in in EMOTIONELE of RATIONELE types. Op die 
manier ontstaan er 4 kleurkwadranten die elk hun gedragskenmerken 
vertegenwoordigen : 

ROOD 
staat voor gedrag dat wilskrachtig, prestatiegericht, veeleisendheid, vastberaden en 
doelbewust is 
GEEL 
staat voor gedrag dat dynamisch, enthousiast, overtuigend, expressief en opgewekt is 
GROEN 
staat voor gedrag dat zorgzaam, relatiegericht, harmonieus, ontspannen en geduldig is 
BLAUW 
staat voor gedrag dat voorzichtig, nauwkeurig, analytisch, gedetailleerd en objectief is 

Door jouw (mix van) kleuren te kennen en meer nog, die van je collega’s, krijg je inzicht 
in de optimalisatie mogelijkheden in de samenwerking met je collega’s, werknemers of 
baas. 

Merk op dat, wanneer je de gedragsvoorkeuren van de persoon tegenover je kent, het 
makkelijker wordt daarop in te spelen om je doel te bereiken. Er kan dus beter en 
vooral ook aangenamer samengewerkt worden. 

Het loont om daarover wat kennis op te bouwen. Weet dat die kennis je zal helpen om 
de samenwerking binnen je organisatie te bevorderen. En dat op een hele fijne manier. 

Er zijn reeds heel wat organisaties die het Insights Discovery systeem hanteren om 
organisaties te helpen in hun onderlinge samenwerking. 

Insights Discovery Practitioners zijn geaccrediteerd/gelicensieerd om Insights Discovery 
te gebruiken. 
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MOTIVEER MET MENSELIJKE KPI'S 

Meten is weten, daar zijn we het over eens. 

Verlies jezelf echter niet in financiële KPI’s, denk ook aan menselijke KPI’s! 

Hoe fijn zou het immers zijn als je een zekere tevredenheid kan ‘meten’? Maar 
hoe doen we dat? 

Je kan voor jezelf bedenken wat je belangrijk vindt voor je mensen: 
• de leergierigheid
• goede meetings
• de samenwerking met collega’s, etc

Nog beter is het te vragen: wanneer zijn zij zeer tevreden over hunzelf, wat maakt dat 
een werkdag een topdag wordt? Hun antwoorden zullen zeker een aanstoot tot 
meetbare elementen geven. 

Een paar voorbeelden? 

• Laat je medewerkers bij elke meeting een cijfer van 0 tot 5 geven, bepaal na een 
aantal meetings het gemiddelde. Stel dat dat een 3,6 is. Je KPI zou dan vb kunnen 
zijn: minstens 80% van de meetings moet een 4 of meer krijgen. Bepaal vervolgens 
samen met je mensen hoe je een meeting kan optimaliseren (zie ook de tip ‘staand 
vergaderen’ en ‘vergaderen, trek aan het kortste eind’).

• Als het opleidingsniveau van je mensen belangrijk is, zou je een KPI kunnen 
vastleggen dat het aantal opleidingen per jaar per medewerker weergeeft.

• Laat je medewerkers een cijfer van 0 tot 5 geven over de samenwerking met 
collega’s of klanten, vb per kwartaal. Bepaal na een jaar het gemiddelde en 
vervolgens de te bereiken KPI voor de volgende 4 kwartalen. Bepaal ook samen hoe 
je dit kan verbeteren (zie ook tip ‘lees eens een kleurtje’).

Meten hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Houd het eenvoudig en overleg wat 
belangrijk is en welk doel je wilt bereiken. Je zal zien dat de interesse in de 
menselijke meetwaarden motiverend zal werken. 

Een eenvoudige én leerrijke manier om de samenwerking én de motivatie in je 
organisatie te optimaliseren! 
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VERGADEREN? TREK AAN HET KORTSTE EIND! 

We geven allemaal de voorkeur aan korte vergaderingen. Toch vergaderen we 
vaak … lang. 

Hoe zorg je er dan voor om KORT te vergaderen? 

6 tips : 

• Het allerbelangrijkste: wees ALLEMAAL voorbereid. Hoe eerder je de agenda (incl 
bijhorende stukken) vastlegt én rondstuurt, hoe beter. Liefst met de uitdrukkelijke 
vraag alles grondig door te nemen vóór de vergadering. Op die manier verlies je 
geen tijd aan het toelichten van het doel of de reden van je agendapunten.

• Begin op tijd. Wacht niet op laatkomers. Tijd verliezen door later te starten 
betekent niet alleen dat je vergadering langer zal duren, het is ook een makkelijk te 
vermijden kost voor de organisatie.

• Maak een tijdsplanning die je respecteert. Tracht vooraf goed in te schatten 
hoeveel tijd je aan elke item wilt spenderen. Deel dit vooraf (via de agenda) én 
tijdens de meeting mee. Sluit na de vooropgestelde tijd het agendapunt af. Neem 
liever een onafgewerkt agendapunt mee naar een volgende vergadering dan extra 
tijd eraan te besteden. Je zal zien dat je op die manier de motivatie creëert om 
efficiënter te worden.

• Formuleer na elk besproken agendapunt een besluit (zie ook de tip ‘doe eens een 
Pietje’). Hierdoor vermijd je onduidelijkheid én het feit dat een agendapunt later in 
de vergadering nog eens ‘herkauwd’ wordt.

• Zorg voor goede notities, ook van de actiepunten. In (te) veel vergaderingen 
wordt onvoldoende correct afgesproken wie wat moet doen. Door de conclusies en 
de to do’s te noteren vermijd je dat hierover (in de volgende vergadering) 
onduidelijkheid ontstaat.

• Zorg voor de ideale omstandigheden. Een fris verluchte kamer, een staantafel, 
een vooraf getest (elektronisch) whiteboard/projectiescherm bevorderen efficiënt 
vergaderen!

Pas deze tips toe en geniet van efficiënte korte vergaderingen! 
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Heb je zin om je bedrijf naar 'the next level' te brengen, tijd te winnen 
en meer te verdienen?  
Dan nodig ik je uit voor een vrijblijvend gesprek waarin we bekijken 
hoe Agrandi je bedrijfswerking en resultaten kan verbeteren. 

Graag tot binnenkort, 

Annegret Beckers 
www.Agrandi.be 




