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#1 Efficiënt werken met E-mail 

 

Het is nauwelijks meer voor te stellen, maar mijn

eerste baan als secretaresse was ‘e-mail-vrij’.

Inmiddels hebben veel mensen het gevoel te

bezwijken onder alle elektronische post. 

 

E-mail is een snelle en makkelijke manier om te

communiceren of documenten te versturen, maar

als je er niet verstandig mee omgaat, kan het ook je

productiviteit flink verminderen. 

 

Hoe kun je dit voorkomen? 

 

1. Strijken en tv kijken valt prima te combineren,

maar veel verder gaat multitasken niet. Wie meters

wil maken, moet zich niet laten afleiden. E-mail

checken voordat je aan je eerste taak begint is geen

goed idee. Voor je het weet ben je twee uur verder

en heb je eigenlijk nog ‘niets’ gedaan. 



2. Een signaal van binnenkomende e-mailberichten

kan storend werken. Het haalt je uit je concentratie

en het kost al snel een kwartier voor je weer goed in

de materie zit. Controleer je e-mail liever op enkele

vaste momenten per dag, bijvoorbeeld rond tien

uur, na de lunch en rond drie uur ’s middags.

Desnoods plaats je in je handtekening een extra zin

zoals: “Om mijn productiviteit te verhogen lees ik

mijn e-mail alleen tussen 16.00 en 17.00”. Mensen

die je echt dringend nodig hebben, kunnen je nog

steeds telefonisch bereiken. 

 

3. Maak een e-mail handtekening voor standaard

berichten die je vaak stuurt. Bijvoorbeeld een

bevestiging van een aanmelding voor een training

die je geeft of een vraag over je tarieven. 

 

4. Idealiter bevat je Postvak In slechts twee soorten

e-mails: de berichten die je nog niet gelezen hebt en

de mails die je al wel hebt gelezen, maar die nog om 



opvolging vragen. Alle andere berichten gooi je weg

of – als je ze echt wilt bewaren – plaats je in een

archiefmap.  

 

5. Maak een apart e-mailadres aan voor junkmail.

Schrijf je je in voor nieuwsbrieven, doe dit dan met

een adres dat je alleen hiervoor gebruikt. Een

Hotmail of G-mail adres is binnen 5 minuten

aangemaakt. Deze junkbox hoef je niet dagelijks te

bekijken, maar scan je even als ’s avonds op de bank

zit, moet wachten op je afspraak of in de trein zit. 

 

6. Neem de moeite om je af te melden voor

ongewenste mail. Onderin nieuwsbrieven zou altijd

een afmeldlink moeten staan waarmee je je

gemakkelijk kunt uitschrijven. Is dit niet het geval,

dan kun je met een rechtermuisklik de afzender

blokkeren zodat deze voortaan direct in de spam

box zal belanden. 



 

7. Probeer onnodig mailen te voorkomen. Stel jezelf

de vraag of het versturen van een bepaalde e-mail

noodzakelijk is. In sommige gevallen levert een kort

telefoontje veel sneller resultaat op. Kies je toch voor

e-mail, houd het dan kort en kom meteen to-the-

point. Gebruik witregels, kies voor een logische

onderwerpregel en wees duidelijk over het wie, wat,

waar, wanneer en waarom. Controleer je mail nog

een keer voordat je op verzenden drukt om te zien

of je duidelijk genoeg bent. 



#2 Een opgeruimde werkplek 

 

Veel mensen zijn vooral bezig met hun kerntaken,

maar de organisatie van je werk hoort er evengoed

bij.  

 

1. Plan elke week een vast moment in voor losse

klusjes, zoals opruimen en archiveren. Gooi ook

papieren en documenten weg die je niet meer

nodig hebt, of waarvan inmiddels nieuwe versies

bestaan. Dit geldt ook voor die overvolle inbox. Maak

er een gewoonte van om e-mails die je niet langer

nodig hebt meteen te verwijderen. Dat wat je wel

wilt / moet bewaren sla je op in folders. 

 

2. Vrijdagmiddag is een uitgelezen moment om op

te ruimen. Zo ga je ordelijk het weekend in en start

je maandag weer met een overzichtelijk bureau. 



 

 

3. Heb je een grote klus afgerond, besteed dan meer

tijd aan opruimen en schenk aandacht aan het

documenteren. Mocht je later nog iets moeten

opzoeken, dan gaat dat veel sneller als je gezorgd

hebt voor een logisch opbergsysteem. 

 

4. Een opgeruimde werkplek zorgt voor rust in je

hoofd en dit werkt mentaal continu door. Gebruik

voor papier drie postbakjes: 

 

Te doen; gebruik plastic insteekhoezen om papier

die bij elkaar horen samen te houden en label het

mapje eventueel aan de binnenkant met post it

briefje met een korte beschrijving van wat er in het

mapje zit. Zo zie je in één oogopslag wat er in zit. 



Opruimen; gedurende de week stop je hier alle

papieren in die gescand en/of opgeruimd moeten

worden. Op je vaste wekelijkse opruimmoment leeg

je het bakje. 

 

Bewaren; dit bakje kun je gebruiken voor artikelen,

documenten of vakbladen die je nu nog niet wilt

weggooien, maar ook niet direct iets mee hoeft. 



#3 Plannen 

 

Om grip te houden op je werk is het verstandig om

elke week een planning te maken voor de volgende

week. Het kost je slechts een paar minuten en het

helpt je enorm je productiviteit te verhogen. 

 

Wanneer je gewoon ‘aan het werk’ gaat zonder van

tevoren te bepalen wat je eigenlijk gaat doen, kun je

in de problemen komen. Dus investeer die vijf

minuten. Voordat je gaat beginnen, bepaal wat je

gaat doen. Maak een takenlijstje om een beeld te

vormen van wat je wilt doen. Door te plannen kun je

makkelijker doorwerken. Je weet tenslotte wat je

allemaal te doen staat. 

 

Ingewikkeld? Nee. Je kunt een handgeschreven

briefje maken, of een takenlijst in Outlook. Ook kun

je een simpel Excelsheet gebruiken.  



De kunst is om niet te veel activiteiten in te plannen

en hier een realistische tijdsduur voor te nemen. Een

handige richtlijn is anderhalf maal zoveel tijd

inruimen als je denkt nodig te hebben. Vergeet ook

eventuele reistijd niet mee te rekenen en kies voor

maximaal drie grote acties per dag. 

 

Plannen betekent ook prioriteiten stellen. Doe de

belangrijke zaken direct ’s morgens voordat je

overladen wordt met andere taken en kies daarvan

de lastigste als allereerst. 

 

Wil je sneller door je takenlijst werken? Stel dan een

tijdslimiet voor jezelf. Kies een taak die je wilt

afronden en stel een (realistische) tijdslimiet. Ga

vervolgens de gestelde tijd aan de slag zonder

afleiding. Zet je telefoon dus uit en ook de push

meldingen op je laptop. 



Je takenlijst kan nog zo lang zijn, maar je kunt toch

echt maar één ding tegelijk doen . Focus je niet op

de lengte van de lijst, maar op de taak waar je nu

aan werkt. Als deze af is pik je de volgende

belangrijkste taak van de lijst en focus je je

aandacht daarop. Zo werk je stap voor stap en

lekker efficiënt je takenlijst af. 

 

Als je geen overzicht hebt kun je dat vergelijken met

het doen van boodschappen in een supermarkt

waar de groenten, de vleeswaren, de wijnen et

cetera allemaal door elkaar staan. Je kunt niets

vinden, raakt in paniek en vergeet wat je allemaal

nodig hebt. Als je geen overzicht hebt van je taken,

je niet weet wat belangrijk is en wanneer het klaar

moet zijn, heb je geen overzicht.  Hiervan kun je in

paniek raken, word je sneller moe en doe je

uiteindelijk minder dan wanneer je precies weet

wat je te doen staat.  



#4 Nee zeggen 

 

Je komt sneller door je takenlijst heen als je de

verleiding weerstaat om er steeds nieuwe taken aan

toe te voegen. Zeg daarom ook eens ‘nee’ en laat je

niet verleiden tot dingen die je eigenlijk niet wilt of

kunt doen. Vraag eventueel bedenktijd. 

 

Lukt het je niet de opdracht zelf op te pakken? De

meeste mensen zijn geneigd om achter hun ‘nee’

een hele uitleg te plakken, maar deze extra

informatie is eigenlijk nergens voor nodig. Door niet

met een excuus te komen, voorkom je ook dat

iemand je op een andere gedachte probeert te

brengen.  

 

Natuurlijk kun je de opdrachtgever ook naar een

collega-ondernemer doorverwijzen die wat ruimer

in de tijd zit, of geef aan welk onderdeel van

de opdracht je eventueel wél zou kunnen doen. 



Cliché maar waar: als je ‘nee’ zegt tegen een ander,

zeg je ‘ja’ tegen jezelf. Het is daarom niet iets om je

schuldig over te voelen. Wees er juist trots op dat je

je grenzen bewaakt en aanvoelt wanneer je beter

‘nee’ kunt zeggen. Probeer ook in te zien dat ‘nee’

een antwoord is op een vraag en geen afwijzing is

richting de persoon die de vraag stelt.  

 

Werk je op projectbasis en kun je daarom geen ‘nee’

(meer) verkopen of is het lastig zaken uit te

besteden? Geef aan dat er te veel taken op jouw

bord liggen en bepaal samen met de klant de

prioriteiten of vraag welke taken elders

ondergebracht zouden kunnen worden. 



#5 Delegeren 

 

Ja natuurlijk kun je het allemaal zelf! Maar je moet

jezelf de vraag stellen of dat ook daadwerkelijk

noodzakelijk is. Helpt het je om je bedrijf te laten

groeien? 

 

Daarnaast kan de boog niet altijd gespannen zijn.

Daarom is het slim om uit te zoeken of er projecten

zijn die je kunt schrappen, uitstellen of: delegeren. 

 

Een Virtual Assistant werkt als freelancer op

flexibele basis vanaf een eigen werkplek en kan per

project of voor een aantal uur ingehuurd worden.

Hoe bepaal je wat je  kunt uitbesteden? 

 

1. Maak een lijst met alle werkzaamheden die je

moet doen. Noteer alles, dus ook e-mail,

telefoontjes, social media en werkzaamheden die je

voor klanten doet. 



 

2. Schrijf achter de werkzaamheden de tijd die je er

gemiddeld mee bezig bent. Dat laat je inzien waar

alle tijd heen gaat.  

 

3. Noteer verder de werkzaamheden die al langere

tijd op je to-do-list staan en vraag je af waarom je

deze nog steeds niet hebt kunnen afronden. Geen

tijd? Geen prioriteit? Of gewoon een rotklus die je

stiekem uitstelt... 

 

4. Zijn er tenslotte nog klussen die je wel zelf doet,

maar die iemand anders misschien sneller, beter of

handiger kan doen? Voeg die als laatste toe aan je

lijst. 

 

5. Nu kun je een beeld vormen van wat je kunt gaan

uitbesteden. Zoek iemand die je vertrouwt en goed

is in datgene dat jij aan haar wilt delegeren. Bedenk

wat je nodig hebt en zoek daarbij de juiste (virtueel)

assistent. 



#6 Beperk afleiding 

 

Een grote valkuil is je laten afleiden door alle dingen

die voor je gevoel persé nu moeten. Mail die

binnenkomt (en acties die daaruit voortvloeien), een

telefoontje dat gepleegd moet worden, een App-

groep die je aandacht maar blijft vragen …   

 

Als je zorgt voor een duidelijke voice mail, dan kun

je je telefoon gerust een uurtje uitzetten. En wil je

dat perse niet? Dan kun je voor een paar euro een

telefoonservice inschakelen die netjes jouw

telefoontjes aanneemt en eventuele berichten aan

je mailt (die je dan natuurlijk pas bekijkt als je klaar

bent). 

 

Werk je vanuit huis? Het is zo makkelijk om even iets

anders te doen wat in jouw ogen leuker of meer

nodig is. Alleen al de werkomgeving van een PC

biedt genoeg verleidingen om je werk niet te doen. 



 Met één muisklik zit je in een andere wereld. Als je

even van je werkplek naar de keuken loopt voor een

kop koffie en er ligt onderweg een bijna uitgelezen

boek, of wat dacht je van de huishoudelijke klusjes

die soms een doorn in je oog zijn? Het is zo

makkelijk om even snel de was te doen tussen je

werk door. 

 

Waarschijnlijk herkent elke thuiswerker dit

probleem wel, het is dé valkuil van het thuiswerken.

Je werk dat je gepland had af te krijgen schiet soms

gewoon niet op door alle afleidingen en

verleidingen die je thuissituatie biedt. 

 

Bepaalde zaken kun je heel makkelijk aanpakken:

zet je telefoon op stil, geluid van de computer uit en

schakel overal de pushberichten uit.  



Blijf je het lastig vinden om thuis je werk af te

krijgen? Overweeg dan buitenshuis een plek te

zoeken om je af en toe ‘op te sluiten’. Er zijn er tal

van flexibele mogelijkheden bij verhuurorganisaties

als Seats2Meet, Het Nieuwe Kantoor (HNK) of Regus. 

 

Heb je een kantoor- of andere werkruimte

buitenshuis? Ook dan kunnen sommige van

bovenstaande problemen en tips voor jou op gaan.

Als je met iemand in één ruimte werkt, kan dit soms

ook storen in je concentratie.  

 

Maak daarom duidelijke afspraken met elkaar over

het gebruik van de werkruimte. Niet alleen de

werkplekken zelf, maar ook afspraken over hoe die

te gebruiken kunnen de functionaliteit van die

plekken bepalen.  



#7 Neem pauzes en beloon jezelf 

 

Je bent de hele dag in de weer, je rent van hot naar

her en je dénkt dat je productief bezig bent. Alleen

schieten die pauzes er vaak bij in. Jammer, want

pauzes tijdens je werk zorgen er juist voor dat je je

hoofd rust kunt geven om daarna weer met volle

aandacht verder te gaan. 

 

Hoe druk je het ook hebt, sla nooit je lunchpauze

over. Niet alleen bij lichamelijke inspanning is pauze

belangrijk. Ook je hoofd heeft behoefte aan een

pauze.  



 

Het is een misverstand dat het overslaan van pauzes

voor meer vinkjes zorgt op je to-do lijst. Het lichaam

heeft gedurende de werkdag regelmatig rust nodig.

Als je die rust niet neemt, zul je merken dat je moe

wordt, niet goed meer kunt concentreren en dus

minder werk verricht. 

 

Als je iets bereikt, mag je jezelf er natuurlijk ook voor

belonen. Je kunt kleine beloningen gebruiken om

jezelf te motiveren en lekker efficiënt te werken.  

Bijvoorbeeld een lekkere kop koffie als je dat stuk

hebt geschreven of dat ene magazine lezen als je

alle taken van de planning hebt gedaan.  



#8 Beperk reis- en vergadertijd 

 

Veel vergaderingen duren onnodig lang. Over

efficiënt vergaderen is veel informatie te vinden, zo

zijn een heldere agenda en een duidelijk doel

onontbeerlijk. Het geeft een duidelijk signaal dat de

meeting een serieuze bijeenkomst is en geen

theekransje. Het zorgt voor structuur en maakt

duidelijk waar de meeting over gaat. 

 

Verder zorgt het ervoor dat de leden zich kunnen

voorbereiden of inlezen, waardoor de punten sneller

behandeld kunnen worden. Prioriteer de

vergaderpunten en hang er een tijdsindicatie aan

vast. 

 

De voorzitter heeft de taak gesprekken goed te

leiden en deze zo te sturen dat er niet te veel van

het onderwerp afgeweken wordt.  



Het is belangrijk dat er iemand wordt aangewezen

die de tijd kan bewaken en de voorzitter kan

waarschuwen wanneer een vergaderpunt dreigt uit

te lopen.   

 

Ook een heldere verslaglegging helpt bij het

efficiënt vergaderen. Zeker als er iemand is die

mensen herinnert aan de actiepunten die zij

moeten afronden voor een volgende vergadering.  

 

Het is belangrijk dat de notulist onafhankelijk is en

zich compleet kan focussen op het noteren van wat

er wordt gezegd. 

 

Schakel dus niet een willekeurige deelnemer van de

vergadering in om te notuleren, maar vraag hiervoor

een ervaren notulist die zich alleen richt op de

verslaglegging en zich niet in het overleg hoeft te

mengen. 



Als je een vergadering vlak voor de lunch of het

einde van de dag plant, zijn mensen eerder geneigd

de meeting zo kort mogelijk te houden. Uit

onderzoek is gebleken dat staand vergaderen de

tijd ook aanzienlijk verkort.  

 

Het is niet voor niets dat ik gekozen heb voor

virtueel werken. De tijd die ik bespaar door

minimaal reizen is enorm. Nu kan dat natuurlijk niet

in elke baan, maar vraag je voor je in de auto stapt

eens af of de afspraak echt op locatie moet

plaatsvinden of dat een ontmoeting op afstand een

mogelijkheid is. 

 

Natuurlijk heb je weleens gehoord van Skype,

waarmee je online kunt bellen en vergaderen

(videoconferencing), maar denk ook aan volledige

cloud-based-oplossingen, zoals Microsoft Lync en

Google Hangout.  



#10 Gebruik online tools 

 

Met de juiste online tools kun je heel veel tijd

besparen. Je werkt efficiënter en hebt vaak ook nog

meer inzicht in je bezigheden. Hieronder 7 tools die

je leven als ondernemer een stuk aangenamer

kunnen maken: 

 

1. Digitale factuur 

Maak jij je facturen in Word? Doe je jouw

boekhouding in Excel? Dan is het misschien tijd om

te kijken naar een digitale oplossing voor facturering

en administratie. Er zijn talloze (betaalbare)

mogelijkheden, die zorgen voor efficiënter

factureren én een beter overzicht in de financiën. Zo

heb je in een oogopslag een beeld van openstaande

facturen, te betalen omzetbelasting en omzet. Zelf

ben ik klant bij Rabobank en gebruik tot grote

tevredenheid hun programma voor ZZP’ers: Tellow.

Een ander voorbeeld is: digitalefactuur.nl 



2. Dropbox 

Wil je overal op elk apparaat bij je bestanden

kunnen en ze bovendien snel en efficiënt delen met

collega’s en klanten? Gebruik Dropbox, een handige

clouddienst waarmee je online bestanden kunt

opslaan en delen. Dropbox werkt zoals je standaard

mappen op computer. Je kunt er elk type bestand

in plaatsen: andere mappen, foto’s, video’s, muziek… 

Dropbox synchroniseert die bestanden op al je

apparaten, of je nu een pc, tablet of smartphone

gebruikt. Daardoor zijn ze overal beschikbaar – ook

offline – zodat je overal kunt werken. 

Bovendien kun je mappen delen en synchroniseren

met klanten of collega’s. Zo hoef je niet steeds

bestanden en updates heen en weer te zenden.

Efficiënt! 

 

3. Teamviewer 

Teamviewer is een geweldige gratis tool (de

betaalde versie is voor intensief zakelijk gebruik)  



om op afstand support te bieden aan klanten. Je

laat je klant Teamviewer downloaden, vraagt hem

om de login gegevens die Teamviewer genereert en

je hebt meteen toegang tot zijn beeldscherm. Erg

handig!  

 

4. Buffer 

Wil je snel, eenvoudig en in bulk berichten en

updates voor je sociale media opstellen, inplannen

en publiceren? Via Buffer kun je al je berichten

inplannen op één plek! 

Je kunt al je sociale media makkelijk toevoegen aan

Buffer (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest en

Google+ en sinds kort ook Instagram). Vervolgens

kun je voor ieder netwerk vaste publicatietijden en

dagen instellen. 

 

 



5. Toggl 

Urenregistratie is eenvoudig met Toggl. Vul de naam

van je klant in, waar je mee bezig bent en druk op

de startknop. Zodra je klaar bent met werken, of

even pauze neemt, druk je op stop. Zo weet je

precies hoeveel uur je voor je klanten heb gewerkt

en wat je mag factureren. Je kunt deze app ook op

je telefoon installeren. Ben je offline, dan worden je

uren gesynchroniseerd zodra je weer online bent.  

 

6. Datumprikker 

Datumprikker.nl is een handige tool om te

gebruiken wanneer je een meeting of afspraak wilt

plannen met meerdere mensen. Naast het prikken

van een datum en locatie kun je datumprikker.nl

ook gebruiken om cursisten in te plannen of de

deelnemers inschrijven voor een evenement. 



7. Lastpass 

Veiligheid op het internet is nog nooit zo belangrijk

geweest als nu. Toch moet je overal wachtwoorden

invullen en die kun je natuurlijk niet allemaal

onthouden, dus kies je vaak voor degene die je vaker

gebruikt. Wat als je maar één wachtwoord hoeft te

onthouden, maar toch overal andere wachtwoorden

kan hebben zonder dat je die elke keer moet

opzoeken of onthouden? Dat is Lastpass. Lastpass is

een zogehete wachtwoord kluis. Het onthoudt al je

wachtwoorden, die je beschermt met één hoofd

wachtwoord. 

Lastpass maakt automatisch onbreekbare

wachtwoorden voor je, vraagt of je ze wilt opslaan

en vult ze vervolgens automatisch je wachtwoorden

aan tijdens het inloggen. Ik kan niet meer zonder! 



Vragen? 
Opmerkingen? 

 
Neem contact op: 

 
info@tikkenenmeer.nl
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