
De pot van je prioriteiten. 
 

 

 

 
 

 



Veel en niets gedaan, ken je dat? 
Iedereen kent de situatie waarbij je op het einde van de dag moet 
vaststellen dat je heel veel gedaan hebt maar niets afgewerkt. En als je 
dag meerdere dagen hebt, of erger bijna iedere dag, wordt je daar 
moedeloos van. Heeft het nog zin om dit allemaal te doen.    
 
Als je dat ook met je syndicaal werk hebt ben je wel zinvol bezig maar dan 
wordt het tijd om je tijd anders in te gaan delen. Er zijn tenslotte maar 24 
uren per dag en je moet nog slapen, huishoudelijke taken doen en 
ontspannen ook. Dus we kunnen onze dag niet uitbreiden, maar we 
kunnen er wel beter gebruik van maken door bewuster om te gaan met 
onze prioriteiten. 

 

De metafoor ‘de pot van je prioriteiten. 
Met deze metafoor zal je een duidelijker beeld krijgen van wat je eigen 
prioriteiten zijn, weten wat het belangrijkste is en hoe je uw beschikbare tijd 
beter kan gebruiken. 
 
We hebben hier een lege glazen pot met daarnaast een aantal grote 
stenen, wat kleine stenen en zand. Hoe ga je dan de glazen pot vullen met 
de stenen en het zand zodat er maximaal van deze in kunnen? 
 
We nemen de proef op de som. 

Het is antwoord is natuurlijk: eerst de grote stenen, dan de kleine stenen en 
dan het zand. Het zand en de kleine stenen vinden wel een weg tussen de 
grote stenen. Omgekeerd lukt dit niet.  
 
De symboliek is de volgende. 
De grote en kleine stenen staan eigenlijk voor de belangrijkste dingen. Die 
je eerst op orde moet krijgen om daarna de andere, minder 
belangrijke/dringende, aan te pakken. Als je het andersom gaat doen, lukt 
het niet. Je zal te weinig tijd over houden voor de belangrijkste dingen en 
naar verloop van tijd ook verwaarlozen. 
 

 

 



De ‘de pot van prioriteiten’ in je syndicaal 

werk. 
We plaatsen deze metafoor en inzicht op je eigen prioriteiten nu op je 
syndicaal werk en weten wat de belangrijkste en de minder dringende 
zaken zijn in je syndicaal werk. Zo zal je een duidelijker beeld krijgen van 
wat je eigen prioriteiten zijn in je syndicaal werk. 

 
De ruimte in de glazen pot is je syndicale tijd. 
Je hebt een lege glazen pot en die lege ruimte is de tijd die je in kunt vullen 
voor je syndicaal werk. 

 
De grote stenen zijn je syndicale doelen. 
De grote stenen zijn je syndicale doelen. Het zijn de antwoorden op … Wat wil je 
bereiken in je syndicaal werk? Wat is voor jou het belangrijkste? Ben je daar 
voldoende van bewust en mee bezig? Geef je voldoende tijd aan elke steen? 
 
Bijvoorbeeld:  
- een vertegenwoordiger zijn van het ABVV 
- een spreekbuis zijn voor de collega’s 
- de collega’s met regelmaat informeren en syndicaal bewust maken 
 

 

De kleine stenen zijn je syndicale taken en opdrachten om die 

doelen te bereiken. 
De kleine stenen zijn de concrete taken en opdrachten die bij je syndicale doelen 
horen.  
 
Bijvoorbeeld: 
- op wekelijkse basis een ronde doen in het bedrijf zodat ik voor alle collega’s tijd 
kan maken voor een gesprek(je) 
- op vaste tijdstippen bereikbaar zijn voor alle collega’s 
- maandelijks een militantenvergadering houden zodat ik input krijg van de 
problemen op de werkvloer en de militanten correct kan informeren van de 
agendapunten SA-OR-CPBW 
 



Het zand zijn de taken en opdrachten die vanzelf op je pad 

zullen verschijnen. 
Het zijn vooral taken die anderen je opleggen of van jou verwachten. Het zijn de 
spreekwoordelijke 101 vragen en problemen die altijd dringend zijn, die je 
mailbox overladen, die compleet je agenda bepalen … zowel in tijd als 
onderwerp. Als je deze de overhand laat nemen zal na verloop van tijd geen 
ruimte meer zijn voor je grote en kleine stenen. M.a.w. voor je eigen syndicale 
doelen en de taken/opdrachten om die doelen te bereiken.  
 
De conclusie is de volgende. 
Sta eens stil bij wat jouw grote en kleine stenen zijn. Geef je die genoeg 
aandacht, ruimte en tijd op dit moment in je syndicaal werk? Of gaan je 
prioriteiten massaal naar het zand toe? Als dit het geval is, is dit een 
signaal dat je andere keuzes zal moeten maken. 
 

 

Maar er is nog plaats voor een blikje bier. 
Als afsluiter en verrassing nemen we een blik bier en stellen ons de vraag of het 
bier ook nog in de glazen pot kan. Ja, natuurlijk. 
 
Maar waar staat dit blikje bier dan symbool voor?  
Hoe vol je syndicaal werk ook lijkt te zitten, er is altijd ruimte om een pintje te 
gaan drinken met je kameraden. Dit blikje bier staat voor ontspanning. Doe eens 
iets ontspannend met je militantenkern. Betrek daarin de partners en kinderen 
van de militanten, zodat ook eens zien waarom hun partner of ouder veel tijd 
steekt in dat syndicaal werk.  

 


