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Samenvatting 

 
Boeken die betrekking hebben op verschillende werkmethoden zijn in de afgelopen jaren vaak te 

vinden in de bestsellers lijsten van diverse boekhandels. De toegenomen behoefte aan dergelijke 

boeken kan worden verklaard door een toenemende hoeveelheid beschikbare informatie die continu 

veranderd wanneer er taken verricht moeten worden. Dit heeft grote impact op de werkdruk en de 

toenemende complexiteit van werkzaamheden. Daarnaast worden werkzaamheden van werknemers 

binnen een bedrijf meer taakgericht. Dit heeft als gevolg dat men zelf werktijden en werklocatie kan 

indelen.  Door deze toegenomen flexibiliteit ontstaat de vraag hoe een individu deze vrijheden het 

beste kan managen. Hieraan besteden veel auteurs aandacht. 

Auteurs van dergelijke „zelfmanagement‟ boeken geven in veel gevallen niet eenduidig aan 

met welke reden men een bepaalde werkmethode ontwikkelt. Daarom is het nuttig om de 

verschillende methoden in perspectief van elkaar te zetten. Dit onderzoek heeft het doel om de 

werkmethoden ten opzichte van elkaar te positioneren zodat de doelstelling en organisatie van elke 

methode helder wordt.  

Er zijn veel titels te vinden over het efficiënt en/of productief inrichten van een 

„werkomgeving‟. Daarom is er voor dit onderzoek gekozen voor boeken waarvan minstens een half 

miljoen exemplaren zijn verkocht en die zich bovendien richten op het inrichten van werksystemen op 

een operationeel niveau. Tevens moet elk van de auteurs een systeem hebben ontwikkeld dat kan 

worden gebruikt om meer vrije tijd te creëren of de kwaliteit van leven te verbeteren door het 

alledaagse leven op een bepaalde manier te organiseren. 

De afzonderlijke methoden werden ingevoerd in het steady-state model van de “Delft System 

Approach“ (Veeke, Ottjes, 2008) zodat het mogelijk werd om de verschillen tussen en het karakter 

van elke methode aan te tonen.  

In de analyse blijken significante verschillen tussen de methoden op elk niveau te bestaan. 

Daarnaast is het is opvallend te zien dat alle methoden sterk afhankelijk zijn van de wet van Pareto 

over het filteren en terugschroeven van activiteiten. Overigens blijkt dat niet alle onderzochte 

methoden hetzelfde doel hebben. Tevens zijn zij op de verschillende niveaus niet even actief. Zo richt 

de ene methode zich meer op het operationele niveau, het leveren van werkinstrumenten en het 

afhandelen van activiteiten terwijl andere methoden adviezen geven over hoe men taken anders kan 

benaderen door prioriteiten te stellen. Deze verschillende eigenschappen kunnen visueel tegen elkaar 

worden uitgezet. Opmerkelijk is hoe goed de verschillende methoden kunnen worden uitgedrukt in het 

steady-state model.   

Uit de praktijk blijkt dat voor veel individuen het aanpassen van een levensstijl niet 

gemakkelijk is. Het gebruiken van tools om de productiviteit te verhogen kan dit minder ingewikkeld 

maken en deze zijn daarom gemakkelijker te implementeren. De gebruikte tools hoeven immers niet 

volledig samenhangend te zijn. Zij kunnen ook effectief zijn wanneer zij niet in volle omvang worden 

toegepast. Echter voor alle methoden geldt dat voor de uitvoering een hoge mate van 

doorzettingsvermogen en discipline nodig zijn om individuele gewoonten te veranderen. Meer 

onderzoek kan worden gedaan naar het gebruik van de individuele werkmethoden binnen bedrijven 

en naar de impact van dergelijke werkmethoden op de organisatie als geheel. 


