
Meer structuur in je 
bedrijf
Voor meer groei en rust in je hoofd

Elisa Vergote – Structuur coach

www.ludens-coaching.be



Wie ben ik?

• 28 jaar oud, getrouwd, trotse
kattenmama
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Wie ben ik?

• 28 jaar oud, getrouwd, trotse
kattenmama

• Eentje « van de vooruit » 

• Multipassionate

• Sta bekend om structuur, 
actie & organisatie

• Part-time digital nomad
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Wat doe ik?

Ik help ondernemers zoals jij om tijd over 
te houden en rust te vinden door meer 

structuur, organisatie en efficiëntie aan te 
brengen
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Structuur is de basis van de groei van 
je bedrijf

Het zorgt ervoor dat je slimmer kunt
werken en niet harder 

Het zorgt ervoor dat je strategisch te 
werk gaat i.p.v. losse flodders die veel
energie kosten maar niets opleveren
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1. Werken aan je 2 bedrijven

Te weinig werken AAN je zaak (« CEO tijd »)

• IN je zaak werken vs. AAN je zaak werken

• CEO vs. werknemer in je bedrijf

• Min. 10% van je werktijd
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1. Werken aan je 2 bedrijven

Op een systematische manier werken aan je doelen

• Werk met jaar/maand/week doelen

• Start vanuit jouw visie

• Doelen geven focus
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1. Werken aan je 2 bedrijven

Tijd inrekenen in je financieel plan voor niet-declarable uren

• Opgepast met jezelf rijk rekenen

• Plan vaste momenten CEO-tijd in in je agenda en hou hier 
rekening mee in je financieel plan
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Belangrijke tool hierbij is consistent doelen
opstellen en een week-en dagplanning
gebruiken

• Zorg ervoor dat wat je dagelijks doet, je doelen
reflecteert (bv. sales)

• Uit de brandjes-blussen-modus komen

2. Werk pro-actief i.p.v reactief
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Ga niet werken vanuit je mailbox.

• Je mailbox is geen taken management systeem

• Mails = prioriteiten van anderen

• Gebruik een externe planning waar je e-mails input 
voor zijn

2. Werk pro-actief i.p.v reactief
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Durf kritisch te kijken naar je tijdsbesteding d.m.v. 
een tijdsregistratie

• Wees eerlijk met jezelf

• Bekijk je tijdsbesteding in functie van je doelen

• Regelmatig herhalen van de tijdsregistratie

2. Werk pro-actief i.p.v reactief



15© 2020 Ludens

Besef dat je tijd en energie heel waardevol is

• Je 3 resources als ondernemer

• Jouw verantwoordelijkheid

3. Durf je grenzen te communiceren
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Stel je eigen gebruiksaanwijzing op en ga
daarna je grenzen gaan communiceren

• Ken jezelf: Wat heb jij nodig? Wat is nice-to-
have & must-have?

• Communiceer met je omgeving

3. Durf je grenzen te communiceren
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Bereken de opportuniteitskost van jouw « ja » 
en denk zoals een ondernemer

• Denk zoals een ondernemer (>investeringen)

• De opportuniteitskost is vaak groter dan wat
je in eerste instantie denkt

3. Durf je grenzen te communiceren



4. Zorg voor
structuur in je 
week

Operationele taken vs. 
projecten

• Zorg voor een goed
evenwicht

• Een project is geen taak
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4. Zorg voor
structuur in je 
week

Maak gebruik van routines 
& gewoontes

• Zowel privé als
professioneel

• Wederkerige taken op een
vast moment
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4. Zorg voor
structuur in je 
week

Durf strategisch te 
experimenteren m.b.v. de 
80/20 regel

• Wat is jouw 80/20? 
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5. Wees je bewust van je « busy mindset »

« Ik voel me overweldigd door al mijn ideeën »

« Mijn to do lijst geraakt nooit af »

« Ik voel me heel erg druk en opgejaagd »

« Ik verdien geen rust »

« Ik moet altijd nuttig bezig zijn »
Vermijd een
vicieuze cirkel van 
overhelm

“



Samenvatting: de 5 valkuilen

1. Werken aan je 2 bedrijven

2. Werk pro-actief i.p.v. reactief

3. Durf je grenzen te communiceren

4. Zorg voor structuur in je week

5. Wees je bewust van je « busy mindset »
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• Neem deel aan een gratis strategie sessie van 45 minuten

• Hierin deel ik met jou welke kansen jij nog laat liggen voor je bedrijf
om het efficiënter en meer gestructureerd aan te pakken.

• Je krijgt helderheid in je issues en ik deel met jou de volgende stappen 
om je doel te bereiken. Als we allebei een match voelen, gaan we door 
mijn aanbod en bespreken we welke samenwerking relevant is voor 
jouw noden.

• Maak je geen zorgen, het gesprek is 100% vrijblijvend.

• Meld je hier aan

Nog een leuk extraatje…

https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=20502929&appointmentType=28058529



