
TIME MANAGEMENT* 
ofte WAT WAS JE VANDAAG OOK ALWEER VAN PLAN?

*enkel toe te passen indien nodig

Waarom wil je tijd winnen? 
1/ voor jezelf...
2/ om meer werk te verzetten...

Wat ga je doen met je extra tijd?
1/ in jezelf en naasten investeren...work/life balance
2/ meer werken...economische groei

MIND
– Moet ik dit NU doen?
– Moet IK dit nu doen?
– onderscheid bijzaak van hoofdzaak
– Elastische tijd: geplande afspraak om 15:00, maar hou rekening 

met vertraging... tijd is rekbaar
– vogel per vogel – taak per taak
– leg jezelf haalbare deadlines op
– maak je hoofd tussendoor leeg
– engageer je enkel voor zaken waar je 100% achter staat
– haal voldoening uit je werk
– Waardeer je tijd, anderen zullen hetzelfde doen
– Slaap voldoende
– Gun je zelf wat nadenk-tijd
– Gebruik wachttijd nuttig, niet om je op te jagen in de file bv.
– Trek een lijn: vrije tijd is vrije tijd
– zet je gsm 's avonds uit
– neem kleine pauzes tijdens je werkdag



ARRANGE
– gebruik notities en maak categorieën
– noteer je lijstjes i.p.v. ze in je hoofd te houden
– gebruik zelfde klassement in kasten als digitaal
– plan een opruimkwartiertje op het einde van je werkdag
– kies een systeem dat voor jou het meest handig lijkt, 

bv. Teamleader, ...

ACT 
– Sta vroeg op, vroege vogels krijgen veel gedaan
– Begin er gewoon aan
– alles wat 2 min. in beslag neemt, doe je best meteen
– noteer wat je vandaag zeker gedaan wil krijgen
– vergeet multitasking, concentreer je op je ene taak
– lees niet om de haverklap je mails
– durf delegeren, je medewerkers hebben ook talent...& zo weet 

niet enkel 1 persoon hoe de vork in de steel zit
– plan face-to-face meetings
– omschrijf bedrijfsprocessen, ze vormen het hart van de 

onderneming
– sluit een meeting af met concrete actiepunten
– zet iemand enkel in cc als het echt nodig is
– Rond je dag telkens op hetzelfde tijdstip af (zorg dat je 

er 2 hebt...)
– Benoem zaken die je kan automatiseren/verbeteren/fixen en 

pas ze toe
– verspil geen tijd: kuis op doods moment even je Telefoon-

berichten, desktop, buro,... 


