
1. Maak kennis met DERK 

De hele dag aanhikken tegen een rotklus? 
Die klus wordt alleen maar groter en 
groter. Zo groot dat je er bijna buikpijn van 
krijgt en het niet meer overziet. Zonde van 
de energie! Zet zo'n klus liever bovenaan 
je to-do-lijstje en begin er je dag mee. 
Tip 1 is dan ook: Doe Eerst de RotKlussen. 
Je zult zien, als je er eenmaal aan begint 
valt het reuze mee. En de overige klusjes 
passen dan zelfs beter in je dag. 

2. Gooi weg wat je weg 
    kunt gooien  

Selecteer je post op het moment dat je de 
post ontvangt. De post die je niet in 
dezelfde  week behandelt,  kun je beter 
weggooien. Uit onderzoek blijkt namelijk 
dat je 85% van een archief nooit meer 
bekijkt.

3. Gebruik je inbox niet als 
    opslagplaats 

Maak voor iedere klant of ieder project 
een map aan in je inbox en verdeel die 
weer in submappen. Sleep de mailtjes van 
je algemene inbox naar de bijbehorende 
map. Op die manier kun je heel gericht 
naar mail zoeken. 

4. Plan 40% van de dag voor 
    onvoorziene dingen

Elke werkdag gebeuren er onverwachte dingen: een klant belt met een 
lastige vraag, een overleg duurt net iets langer dan verwacht of een 
jarige collega trakteert op een taartje. Daarom kun je er beter tijd voor 
inruimen. 
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5. Ga staand vergaderen

We zijn zo gewend aan een zittend leven 
dat we staan niet zo lang meer volhouden. 
Gevolg: korte vergaderingen!

6. Kort elke vergadering in 
    met 15  minuten 

Ooit een vergadering bijgewoond die eindigde voor de geplande 
eindtijd? Vast niet, elke minuut vergadertijd wordt benut. 
De  oplossing? Plan kortere  vergaderingen. Zo komen alle 
onderwerpen in minder tijd aan de orde. Bij 6 vergaderingen per week 
levert dat toch snel anderhalf uur op!

Tja, klinkt leuk, flink aanpakken en niet te veel tijd verknoeien met allerlei 

onbelangrijke dingen. Je wilt wel, maar het lukt soms gewoonweg niet. Omdat je 

gestoord wordt door telefoontjes, een vergadering uitloopt, je wel een half uur op 

zoek bent geweest naar dat ene document en er per dag wel 100 mailtjes je 

mailbox binnenkomen. 

Herken je dat? 

Doe dan je voordeel met een paar tips.

“Volgend jaar eet ik nooit 

meer achter mijn bureau”

Dit had ik natuurlijk ook gewoon via Google kunnen vinden 

denk je? Dat klopt! Maar is je probleem daarmee opgelost? 

Zeker niet! Daarom is het belangrijk om eerst te ontdekken 

waar je tijdslek precies zit. En waar je valkuil vandaan komt. 

Pas dan kun je een passende oplossing vinden om het tijdslek 

te dichten. 
   In de training Timemanagement helpen we  

   je daarbij. Je krijgt inzicht in je

   persoonlijke werkvoorkeuren. En welk   

   effect dat heeft op jouw 
   timemanagement.     

   Wij wensen je ontspannen werkdagen!


