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TM: Wat is het probleem? 

• Leren leven met min. Input: tijd, mensen, 

geld, middelen  voor een max. output

(kwant-kwal)

• Informatielawine & -snelheid

<-> we kunnen geen tijd bijmaken

• Efficiënt en effectief werken, taken 

organiseren, … leren we niet op school
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De juiste dingen doen:

- keuzes maken

- prioriteiten kiezen

De dingen op de juiste wijze doen:

- met minimale middelen

- maximaal resultaat

Hoe is je TIJDBELEVING?

In een week van 168u (7d x 24u) 
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Werken 

Persoonlijk
onderhoud

Privé
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eten Eigen 
ontwikkeling

Woon-werkverkeer intimiteit

Onderhouds-
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Hoe is je TIJDBELEVING? 
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Afhankelijk van anderen zelfstandig te bepalen

Nood aan:

- Duidelijke tijdsaanduiding van anderen 

- zelfdiscipline

Nood aan:

- Strikte werkplanning

- Veel zelfdiscipline

Nood aan:

- Werkplanning

- Duidelijke opdrachten van anderen

Nood aan:

- Duidelijke tijdsaanduiding van anderen 

- Duidelijke opdrachten van anderen

Anderen bepalen,

strak uurrooster

Zelf te bepalen
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• Waar haal je je energie? 

Extraversie  <->  Intraversie

• Hoe neem je informatie op?

Sensing <->  Intuition

• Hoe neem je beslissingen?

Thinking  <->   Feeling

• Hoe organiseer je je leven? 

Jugdement <->  Perceiving

 Wat is je persoonlijk tijdsperspectief?
Verledengericht /Hier-en-nu-profiel /Toekomstgericht
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Leer jezelf kennen 
…om jezelf te managen

mailto:inge.lootens@vclbgent.be


Hoe EFFICIENTIE verhogen? 

1. Interne tijdverslinders 

1.1 Uitstelgedrag  volhoudstrategieën

1.2 Delegeren & controleren

1.3. Prioriteiten …

2. Externe tijdverslinders

2.1 Onderbrekingen & storingen 

2.2 Vergaderingen

2.3 Werkplekorganisatie en klassement
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Hoe  EFFICIENTIE  verhogen? 
1. Interne tijdverslinders

1.1 Uitstelgedrag van lastige taken 
(=procrastinatie)

 volhoudstrategieën

 taak omzetten in kleine activiteiten

 start ev. met 2 personen

 spreiden over aantal dagen = projectplanning 

 overtuig jezelf van het nut

 wilskracht: sluit je op en begin er vandaag aan

 beloof dat het binnenkort klaar is

 Start ermee, beloon jezelf met leukere taak nadien
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Hoe EFFICIENTIE  verhogen? 
1. Interne tijdverslinders

1.2 Delegeren & controleren

= beroep doen op bekwaamheden van anderen

 pas je verwachtingspatroon aan  (70%)

 omschrijf goed wat je verwacht + tijdsplanning 

communicatie

 elkaars talenten/kunde/kennis gebruiken 

 geef vertrouwen/autonomie

 constante evenwichtsoefening

 Controleer niet tijdens, maar nadien; blijf 
beschikbaar

TM doe je niet alleen!
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Hoe EFFICIENTIE  verhogen? 
1. Interne tijdverslinders

1.3 Prioriteiten …
 Niet aangepaste prioriteiten

 Wereldvreemde doelstellingen

 Proactief ipv reactief management

 Grenzen stellen; waar zit het aapje?

TM  =  prioriteitenmanagement
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Hoe EFFICIENTIE  verhogen?
2. Externe tijdsverslinders 

2.1 Onderbrekingen & storingen 
online-instrumenten onder controle houden

 Email: max. 2x 0,5 u/dag, niet voor discussies

 Tel: voor dringende, gevoelige boodschappen

 correspondentie: H&W-kast, in-& outbox-bakjes

 voicemail: afleggen 

 gsm: op stil en omgekeerd op tafel 

 sms: geen klank of lichtsignaal 

spobilo’s: kort, anders op afspraak

11

Hoe EFFICIENTIE  verhogen?
2. Externe tijdsverslinders 

2.2 Vergaderingen
 Start op tijd! Geen aandacht/welkom aan laatkomers  

 beperk in aantal en tijd

 competentie & betrokkenheid van leider & deelnemers

 beperkt aantal en juiste mensen aanwezig

 niet voor mededelingen, enkel voor dialogeren

 onderwerp belangrijk, gemotiveerd en voorbereid 

 liefst een tijdswinst voor de deelnemers (win-win)

 nieuwe varia  voor volgende vergadering

 besluitvaardigheid is nodig en direct in kort verslag

 evalueren op einde en bijsturen
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Hoe EFFICIENTIE  verhogen?
2. Externe tijdsverslinders 

2.3 Werkplekorganisatie en klassement
 als cockpit inrichten: zaken die je veel nodig hebt, 

dichtbij 

 dingen altijd op de juiste plaats: goede ordening (AZ 
of andere), etiketteren, …

 zorg dat je weet hoe het moet 

 clean desk: geen papertalk, bakjes in/outbox uit het 
zicht

 efficiënt (& clean) kantoor: gesloten kasten (geen 
afleiding), afzondering mogelijk maken

 grote papiermand, dicht bij jou (ifv dumpen)
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Vooraf

Onze hersens bevatten naast ons intelligent bestu-

ringssysteem ook een primitief (limbisch) systeem

Multitasken

= 10 dingen tegelijkertijd doen en denken dat 

je hierdoor productief bent

Het tegenovergestelde is juist waar 

= grootste productiviteit killer

 tot 40% tijdverlies 
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Hoe EFFECTIVITEIT verhogen?

Hersenen zijn bewust bezig bent met wat je 
doet (uitvoerend) en onbewust met wat je 
zal/zou kunnen doen (vage planning-ideeën). 
 input ‘opkuisen’

• Indirecte: mail, fax, post, sms, …  DDDD 

• Directe: Tel, spobilo’s, mindtraffic, …: zelf 
opschrijven

• Actieve info  ordenen op één takenlijst

• Passieve info archiveren: klasseren en 
onzichtbaar opbergen
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Hoe EFFECTIVITEIT verhogen?
Input 

Hoe EFFECTIVITEIT  verhogen? 
Samengevat

• MOET ik dit nu doen?   
Zeg nooit ‘ja’ zonder alles te bevragen

• Moet IK dit nu doen?  
Denk niet dat je de beste bent 

• Moet ik DIT nu doen?  
Belangrijk: ja!  Niet belangrijk: nee! Of kan je iets in de plaats doen

• Moet ik dit NU doen?   
< 1’: ja   >1’: takenlijst

• Moet ik dit nu DOEN?  
Past dit in mijn opdracht?  Ev. Dumpen
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