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Het probleem
In de waan van alledag overkomt het ons allemaal wel eens, dat we ons 
laten meesleuren door de maalstroom. Dat we geen overzicht hebben en 
niet meer scherp hebben wat prioriteit heeft en wat niet.
En dan schakelen onze hersenen onbewust uit:
― Je surft op het web, maar zonder duidelijke reden
― Je checkt voor de zoveelste keer je mailbox – om weer vast te stellen dat 

je nog veel mails niet gelezen hebt
― Je stelt werkzaamheden uit of doet de echt onbelangrijke dingen het 

eerst en het langst
― Je ruimt eerst je bureau op of mest je koffer uit, omdat het zo’n heerlijk 

gevoel van iets afgerond hebben geeft en omdat je het zo goed kunt
En het gebrek aan overzicht is hetgeen wat ons allemaal stress bezorgd. 
Wat er voor zorgt, dat we elkaar steeds weer bellen om te vragen hoe het er 
voor staat. En waarom we elkaar allerlei redenen geven waarom iets toch 
nog niet helemaal af is, of waarom we nog niet gestart zijn met activiteit x.
Gebrek aan overzicht komt vaak ook, omdat we onze acties of to-do’s in ons 
hoofd bijhouden – wat niet echt de beste plek is. Of we houden het bij op 20 
verschillende lijstjes / post-its / een beetje in Outlook en een beetje op 
papier. Het draagt allemaal niet bij aan het krijgen en behouden van 
overzicht.
Terwijl er met lijstjes maken niets mis is! Je hebt vast wel eens een 
stressvolle situatie gehad, waarin de simpele actie van het maken van een 
lijstje op zijn minst zorgde voor enige ontspanning. Want er was (hoe tijdelijk 
ook) even overzicht van wat er nog moet gebeuren.

Probleem 1: Reactief Time Management
Reactief Time Management ontstaat als in de agenda alleen maar ‘people’ 
work is opgenomem (dus afspraken en vergaderingen) en geen ‘project 
work’. Als gevolg daarvan loopt een dag als het ware vol met afspraken, 
waardoor er nauwelijks nog tijd is voor werken aan projecten. Of dit werk
vindt plaats in de daluren of vrije momenten.

Probleem 2: Ineffectief taak management
Ineffectief taak management uit zich onder meer in de volgende zaken:
― Geen lijstje en alles uit je hoofd (proberen te) doen
― Meerdere lijstjes op meerdere plaatsen
― Losse lijstjes
― Lijstjes met dubbele taken
― Inbox als taaklijst gebruiken

Probleem 3: Conflicterende prioriteiten
Met alleen het oplossen van de eerste 2 problemen ben je er nog niet. Want 
wat doe je op welk moment? En wat doe je als meerdere resultaten op 
hetzelfde moment gerealiseerd moeten worden?
Tijd staat niet stil. Dus controle over onze tijd betekent rekenschap geven
van het moment waarop je taken daadwerkelijk gaat doen. Iedere deadline 
heeft een kritieke tijdzone (meestal de 2 dagen voor de deadline). Als je 
daar geen rekening mee houdt, dan valt op een gegeven moment alles van 
de kar.

De waan van de dag
Inleiding
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Keuzes maken
Uiteindelijk heeft het allemaal betrekking op het maken van keuzes. 
Iedereen heeft 24 uur per dag. Wat je met de 24 uur doet, bepaalt het 
succes. Waar begin je mee als je ’s ochtends start met werken? Heb je je ’s 
avonds wel een afgevraagd waarom van de 10 to do’s op je lijst er maar 
twee gedaan zijn? Of dat je net even die belangrijke meeting bent vergeten 
voor te bereiden? Nog 100 e-mails (of meer?) in je inbox hebt staan? Je 
bent zeker niet de enige waarbij bovenstaande situaties meer dan eens 
gebeuren. De oorzaak: niet de juiste prioriteiten stellen of je hier niet aan 
houden, maar vooral niet structureel hetzelfde systeem aanhouden met 
betrekking tot taken, e-mail gebruik en het managen van wederzijdse 
verwachtingen.

.

Dit ebook
In dit ebook vind je 5 stappen om weer controle over je tijd te krijgen, zodat 
je jouw gewenste resultaten kunt halen en dus zowel professioneel als 
persoonlijk kunt groeien.
De vijf stappen zijn:
Stap 1 – Realistisch zijn over tijd
Stap 2 – De snelweg onder controle krijgen
Stap 3 – Weten wat je wil
Stap 4 – Baas in eigen agenda
Stap 5 – DOEN!
Time management trainingen beginnen over het algemeen met missie en 
visie. Maar hoe kun je nu aan missie en visie denken of werken, als je nog 
1000 dingen moet doen? Wij hebben gezocht naar praktische handvatten. 
Naar dat wat werkt, snel werkt, makkelijk werkt en vooral snel resultaat 
geeft. Technieken die gericht zijn om de waan van alledag onder de duim te 
houden.

5 stappen naar overzicht
Inleiding
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Time management bestaat niet
Een belangrijk besef over tijd is dat tijd vast is. Het 
staat niet stil. En ongeacht wat jij doet, het wordt 
niet meer of minder. En dus bestaat er eigenlijk 
ook niet zo iets als time management: iedereen 
heeft 168 uur per week en met dat aantal uren 
moet je het doen. Het duurde even voordat ik dat 
doorhad en de consequenties ervan begreep.
Want als tijd vast is, waar moet ik dan naar kijken 
om meer controle over mijn tijd te krijgen? 
Michael Hyatt schrijft in zijn boek Free to Focus, 
dat “time is fixed, but energy flexes”. Met andere 
woorden: het gaat niet om de tijd zelf maar om 
wat je met de tijd doet.

Covey helpt maar ten dele
Je kent wellicht Covey’s matrix – of Eisenhower’s
matrix – wel: Urgent / Niet Urgent versus 
Belangrijk / Niet Belangrijk.

Deze matrix schittert in zijn eenvoud en de 
opdracht is om zoveel mogelijk tijd te besteden 
aan zaken die wel belangrijk zijn en niet urgent. 
Want, zo is de gedachte, dan plan je jouw tijd en 
heb je dus jouw tijd onder controle.
Ik liep in de praktijk alleen tegen een probleem 
aan: de toepassing binnen de kwadranten. Hoe 
bepaal ik welke taak ik wanneer moet doen? Met 
name in kwadrant 2 (niet urgent en wel 
belangrijk). Alle taken daarbinnen zijn namelijk 
belangrijk, maar als alles belangrijk is dan is niets 
het meer. Ik vond het antwoord achterin in 
Covey’s boek First Things First: de kwadranten 
hebben zelf ook weer kwadranten!
Misschien heb je nu dezelfde gedachte als ik had: 
“daar kan ik niets mee!”. Toch heb ik heb deze 
matrix zelf wel in gebruik. Het geeft me veel 
inzicht, maar helpt niet om mijn tijd te plannen. Ik 
besefte namelijk dat er nog een inzicht vóór ligt.

Wie ja zegt, zegt ook nee
Ieder moment van de dag besteden we onze 
aandacht (en dus onze tijd) aan van alles en nog 
wat. Op die momenten neem je – bewust of 
onbewust – steeds een besluit over waar je jouw 
tijd aan gaat besteden. Je kunt jouw aandacht 
maar één keer tegelijk uitgeven. En dus als je 
besluit om jouw tijd te besteden aan X dan zeg je 
daarmee NEE tegen al het andere.

Maar was het maar zo bewust. Controle over je 
tijd begint met controle over je focus te krijgen. 
Waar besteed je de tijd aan? Waar zeg je JA 
tegen? En ben je je bewust van de keerzijde 
daarvan – dus waar je NEE tegen zegt?

Wishful thinking
Wij mensen staan in de basis positief in het leven. 
Of naïef, kan ook. Ik weet natuurlijk niet hoe het 
voor jou is, maar ik denk vaak dat ik veel meer 
kan doen in de tijd die ik heb. Ken je dat? Dat 
heerlijke optimisme dat je denkt dat een taak altijd 
korter duurt dan de realiteit? Ik kan mezelf dan 
heerlijk voor mijn kop slaan als het dan niet is 
gelukt. Om vervolgens de dag of week erna 
gewoon weer in dezelfde valstrik te lopen!
Optimisme moeten we zeker behouden en in het 
geval van controle over onze tijd krijgen moeten 
we dit koppelen aan realisme. We moeten onder 
ogen zien waar onze tijd naar toe gaat. Dan zijn 
we namelijk in staat om veranderingen aan te 
brengen om nog effectiever met onze tijd om te 
gaan.

Tijd staat vast
Stap 1 – Realistisch zijn over tijd

Urgent en 
belangrijk

Niet 
urgent en 
belangrijk

Urgent en 
niet 

belangrijk

Niet 
urgent en 

niet 
belangrijk
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Waar besteed ik mijn tijd aan?
Logboek bijhouden
Stap 1 is dus het (tijdelijk) bijhouden van een 
logboek. Daar zijn verschillende manieren voor 
met verschillende mate van detail, afhankelijk van 
jouw voorkeuren en het inzicht dat je wenst. De 
onderstaande manier heb ik gebaseerd op een 
idee van James Noon:
― Houdt gedurende 3 dagen een gedetailleerd 

tijdlog bij
― Schrijf per 15 minuten op waar je je tijd aan 

besteed
In het voorbeeld hiernaast heb ik ook een kolom 
opgenomen of de activiteit gepland was of niet, zo 
kun je nog extra inzicht krijgen in hoe vaak je 
afgeleid wordt (door jezelf of anderen).

Evaluatie
Na deze 3 dagen volgt de evaluatie. Dit is waar ik 
Covey’s matrix gebruik. Je loopt door alle 
activiteiten heen en beoordeel je iedere activiteit 
met een A, B, C of D. Wees streng in het indelen 
van de activiteiten. Alan Laiken’s vraag kan hier 
wellicht behulpzaam zijn: “was dit de beste 
besteding van mijn tijd op dat moment?”
Wat ik vaak merk in coaching en ook als ik zelf 
door het proces heen ga, is dat lang niet alles wat 
we doen in de A of B categorie valt. Hoe vaak 
zitten we niet in meetings zonder toegevoegde 
waarde? 

Of die “heb je even”-momenten van collega’s op 
het voor jou verkeerde moment. Of dat de tijd bij 
je wegloopt, omdat je net iets te lang social media 
of LinkedIn hebt gecheckt. Ken je dat?
Of wat dacht je van aandacht besteden aan die 
dingen die urgent waren of zijn geworden omdat 
je er in een eerder stadium te weinig aandacht 
aan hebt gegeven – het bekende brandjes 
blussen. Dat is trouwens heel menselijk hoor. Het 
vervult namelijk een diepe behoefte om nuttig te 
zijn en er toe doen. Dat is vaak het geval als we 
brandjes blussen.

Een andere vraag die je met een time log kunt 
beantwoorden is wat de activiteiten zijn waar je 
kennelijk doorgaans ja tegen zegt. En som voor 
jezelf dan ook op waar je op dat moment nee 
tegen zei.
Dit is hét moment om te ontdekken waar de 
tijdlekken zich bevinden en hoe je dus tijd terug 
kunt krijgen. Soms wel 10%-20% per dag!
Bepaal nu wat je niet meer en wat je wel of nog 
meer gaat doen.

Time logging
Stap 1 – Realistisch zijn over tijd

Tijd Activiteit Gepland? Evaluatie

7:00 Opstaan en aankleden

7:15 Ontbijten

7:30 Ontbijten

7:45 Reistijd naar werk

8:00 Reistijd naar werk

8:15 Reistijd naar werk

8:30 Daily stand-up / Dagstart
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Wat staat er op je to-do lijst?
Nadat we in stap 1 hebben vastgesteld waar onze
tijd naar toe gaat, is de tweede stap naar controle
over onze tijd controle krijgen over onze to-do lijst. 
Wat ligt er allemaal op je bord?
Weet je trouwens dat de meeste mensen dat niet
eens weten? We hebben een idee van wat er op 
staat, maar ik weet bijna altijd zeker in coachings
dat die lijst verre van compleet is. En dat is een
recept voor stress, omdat we dan ook niet goed
weten waar we nee tegen zeggen als we op iets
anders ja zeggen. En je kent vast het gevoel dat je 
net iets te veel ja hebt gezegd. Ik ben daar zeker
ook schuldig aan geweest. Soms was het ok en
gewoon even doorbuffelen. En er waren ook zeker
momenten dat ik gewoon stom ben geweest en op 
de blaren heb moeten zitten.
Wat ook een recept voor stress is: meerdere to-do 
lijsten hebben. Of losse Post-its en papiertjes. Je 
geeft alleen maar een extra opdracht aan jouw
hoofd om al die losse lijstjes te onthouden. Die 
mensen kom ik trouwens ook nog regelmatig
tegen – denken dat je jouw to-do lijst wel kunt
onthouden.

En hoe was het vandaag op je werk?
Nou, ik ben lekker bezig geweest met emails!  
Volgens een onderzoek van McKinsey zijn
werknemers bijna 30% van de workweek kwijt aan

het afhandelen van email. Zeker de laatste jaren is 
emailverkeer geëxplodeerd – mede dankzij het 
gemak waarmee je dit communicatiemiddel kunt 
gebruiken. Er zijn momenten dat je meer dan 150 
mails per dag ontvangt. Niets is ook makkelijker 
dan een mailtje aan iemand sturen, het aapje daar 
op de schouder te zetten en vervolgens 
achterover leunen en zeggen dat je toch gemaild 
had? Een makkelijke manier om 
verantwoordelijkheid even te ontlopen. Ik heb het 
wel eens gedaan en jij misschien ook wel.
Wat voor email geldt, geldt overigens ook voor 
andere communicatiemiddelen: whatsapp, 
voicemail, discord, instagram. We worden de hele 
dag door bestookt met berichten en informatie die 
om onze aandacht vragen. David Allen, de 
bedenker van Getting Things Done, stelt dan ook 
“pay attention to what has your attention, 
otherwise it gets more attention than it deserves”. 
Een waarheid als een koe. Het punt is namelijk 
niet eens de email of het bericht zelf, maar vooral 
de mogelijke actie die er in besloten zit. En niet 
weten welke actie dat is leidt tot nog meer stress 
en mentale afleiding.
Misschien is dat ook wel de reden dat velen van 
ons de dag beginnen met het checken van email.

Waarom de 2 minuten regel niet werkt
En dat komt omdat we ergens de 2-minuten-regel 

hebben opgepikt: als iets korter dan 2 minuten tijd 
kost dan moet je het meteen doen. Dan heb je het 
maar gehad en hoef je er ook niet meer over na te 
denken. Daar kan je moeilijk op tegen zijn, toch? 
Maar als 30 emails ieder ‘slechts’ 2 minuten 
kosten om te beantwoorden, dan ben je nog 
steeds een uur verder! Dat gevaar ligt ieder keer 
op de loer als we zonder plan met email aan de 
slag gaan. Het belangrijkste probleem is dat we 
email afwerken in plaats van verwerken. Onze 
natuurlijke neiging is om bovenaan de lijst te 
beginnen en dan mail voor mail weg te werken. 
Maar ja, je weet niet hoeveel tijd iedere email kost 
met als gevolg dat je misschien al 3 uur met mail 
aan de slag bent, maar in aantallen email 
betrekkelijk weinig voortgang boekt.

Een lege inbox MOET
Dit is het moment dat je wellicht denkt – ok tot hier 
was het allemaal prima, maar ik MOET helemaal 
niets. Ik spreek ook wel mensen die mij aangeven 
dat zij helemaal geen stress ervaren van de inbox. 
Dat ze de inbox als to-do lijst gebruiken. Dat 150 
mails helemaal niet zoveel is. Die gedachte is 
uiteraard ok, maar geef me de kans om het toe te 
lichten.

Er is nog zoveel te doen!
Stap 2 – De snelweg onder controle krijgen



7
© 2019 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative 
(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. 
De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Het kost je mentale RAM. Je hebt de meest 
geavanceerde computer uit het universum tussen 
je oren zitten. Maar die computer bestaat uit 2 
delen: het bewuste en het onbewuste.
Trouwens, wat is jouw mobiele telefoonnummer? 
Een moment geleden was je bewust vast niet met 
jouw mobiele nummer bezig – dus waar kwam het 
antwoord vandaan? Inderdaad, jouw onbewuste 
met al haar oneindige mogelijkheden. Jouw 
onbewustzijn vindt het wel heel prettig om goede 
en strakke commando’s te krijgen (zoals wat is 
mijn mobiele telefoonnummer). Geef je het 
onduidelijke commando’s dan gaat een deel van 
jouw rekenkracht aan de slag met zelf 
commando’s bedenken. Klinkt wellicht hocus-
pocus, maar laat ik het dan zo uitleggen: heb je 
het wel eens gehad dat je tijdens het 
tandenpoetsen ineens bedacht, dat je die-en-die 
had moeten laten weten dat je niet kon komen op 
die borrel? Of dat je die ene boodschap vandaag 
had moeten doen? Of dat je de meterkast open 
doet en dan bedenkt dat je dat lampje nog moest 
vervangen?
Zolang jouw inbox niet leeg is, weet jouw 
computer niet wat de specifieke taak is die op een 
gepland momoment moet worden uitgevoerd. En 
dat betekent dat je mentale rekenkracht laat 
weglekken om dat voor je te monitoren. Daarom 
check je ook steeds die email! Of in ieder geval 
vaker dan noodzakelijk is. Dit gebeurt overigens 
ook bij het gebruiken van de inbox als to-do lijst. 

De email zelf is jouw taak niet. Die zit besloten ín 
de email. Dus de subject zegt niets over jouw taak 
en als je dat niet verduidelijkt dan vraag je iedere 
keer aan jouw onbewuste om te herinneren wat 
die taak ook al weer was. Als dat heel recent is, 
dan is dat nog makkelijk terug te halen, maar voor 
emails van een paar dagen tot een week is dat al 
moeilijker; laat staan emails van langer dan een 
week. Niet doen dus! Tenminste niet als je meer
controle over jouw tijd wil krijgen.

In 3 stappen naar een lege inbox
1. Emails verwerken
2. Acties noteren
3. Herhalen van 1 en 2 totdat jouw inbox leeg is

Emails verwerken
Doorgaans gaan we meteen met de email aan de 
slag. Een email verwerken is anders en gaat als
volgt:
― elke email scan je (kort) op een eventuele 

actie,
― in geval van geen actie archiveer of delete je 

de e-mail onmiddellijk,
― in geval van actie bepaal je deze actie,
― én pas dan voer je de actie direct uit of 

agendeert voor een later tijdstip (stap 2 –
acties noteren),

― je bergt de email alsnog op in het archief en 
haalt het dus uit je inbox

Mocht jouw inbox momenteel helemaal out-of-
control zijn, batch dan mails bij elkaar in een 
subfolder (bijvoorbeeld alles ouder dan een 
maand, ouder dan 2 maanden, et cetera) en werk 
per subfolder. Waarschijnlijk kun je de oudste 
emails zonder pardon archiveren of weggooien.

Acties noteren
Noteer de actie en wanneer er een eventuele 
deadline is (in veel gevallen is dat trouwens niet 
zo). Leg alle acties vast in een voor jou vertrouwd 
systeem. Gebruik zoveel mogelijk 1 systeem, 
omdat je dan dus je aandacht niet te veel hoeft te 
verdelen. Dat kan in Outlook zelf zijn, maar papier 
is wat mij betreft net zo effectief. Het voordeel van 
Outlook is dat je makkelijker e-mails in taken kunt 
omzetten, omdat Outlook dit deels voor je kan 
automatiseren. Deze video laat je zien hoe je met 
behulp van Quick Steps snel emails omzet in 
taken.
Papier werkt niet heel veel anders en soms zelfs 
beter. Met de fysieke activiteit activeer je meer 
zintuigen en het maakt je bewuster van wat je 
doet. Het is ook sneller, omdat er niets opgestart 
hoeft te worden en het gaat ook niet ongevraagd 
uit. Nadeel is natuurlijk dat het allemaal wat 
‘platter’ is. Dus vergeet sorteren, zoeken en even 
slepen. Dat gaat niet. Ik gebruik zelf een hybride 
systeem. Taken liggen hoofdzakelijk vast in 
Outlook, net als mijn agenda. Maar mijn dag, 
week- en maandplanning, notities en 
aantekeningen doe ik op papier.

Emailmania te lijf
Stap 2 – De snelweg onder controle krijgen

http://www.michaellinenberger.com/blog/using-windows-outlook-quick-steps-to-convert-e-mails-to-tasks/
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Wat moet er nog meer gebeuren?
Hoewel een belangrijk deel van onze taak via 
email tot ons komt, is er natuurlijk meer in het 
leven dan alleen email. Ook dat vraagt mentale 
RAM als je de strategie van alles willen onthouden 
volgt.
Om goed overzicht te krijgen over wat er allemaal 
op je bord ligt – en zo dus straks goede keuzes te 
maken waar je jouw tijd en aandacht aan gaat 
besteden – gaan we nu aan de slag met de taken 
en acties buiten email. Dit is in essentie een 
braindump van alles wat nog niet is afgerond. 
David Allen geeft in Getting Things Done hier een 
prima checklist voor. Beschouw onderstaand als 
voorbeeld om de gedachtestroom op gang te 
brengen. Blijf schrijven tot er niets meer komt.

Incompletion Trigger List
― Projects started, not completed 
― Projects that need to be started 
― Commitments/promises to others 

- Boss/partners 
- Colleagues 
- Subordinates 
- Other people in organization 
- Customers 
- Other organizations 
- Professionals 

― Communications to make/get 
- Internal/

External 
- Phone calls 
- Voice-mail 
- E-mail 
- Pages 
- Faxes 
- Letters 
- Memos 

― Other writing to finish/submit 
- Reports 
- Evaluations/reviews 
- Proposals 
- Rewrites and edits 

― Meetings that need to be set/requested 
― Who needs to know about what decisions? 
― Significant read/review 
― Financial 

- Budgets 
- Forecasts/projections
- Invoices

― Waiting for... 
- Information 
- Delegated tasks/projects 
- Completions critical to projects 
- Replies to Letters, Memos, Calls
- Ordered items or items being repaired 
- Tickets 
- Decisions of others 

― Upcoming events
- To consider, confirm, cancel
- Meetings
- Birthdays
- Anniversaries
- Holidays
- Travel
- Weekend trips
- Training/seminars/workshops

― Community
- Neighborhood
- Schools
- Colleges
- Universities
- Parties
- Civic engagement
- Local government
- Local interests/issues
- Local events

― Administration
- Bills to pay
- Banking
- Loans
- Taxes
- Insurance
- Legal affairs
- Medical
- Home/household
- Organizing

Braindumping
Stap 2 – De snelweg onder controle krijgen
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Zonder doel is iedere richting oké
Tot dusver zijn we er achter gekomen hoe we onze tijd hebben besteed en 
weten we welke taken er allemaal op je bord liggen. Maar het feit dat we net 
hebben geïnventariseerd wat er op je bord ligt, betekent nog niet automatisch 
dat jij ook degene bent die de taak ook echt moet gaan DOEN. Zodra je 
richting geeft aan jouw tijd en aandacht vormt dit een krachtig filter om te 
bepalen aan wat je dan specifiek die tijd en aandacht gaat geven. Het geeft 
je de mogelijkheid om bewuster ja en nee tegen taken te zeggen. Nu is het 
tijd voor de volgende stap, namelijk weten wat je wil, oftewel: doelen stellen.

Met SMART ben je er nog niet
Heb je wel eens een doel gesteld en gehaald? Of als team een project 
uitgevoerd en het gewenste resultaat gehaald, binnen budget en op tijd? 
En…er zijn ook vast momenten geweest waar je jezelf een doel had gesteld 
en het je vervolgens niet lukte. Dat het project uit de bocht vloog en 
misschien zelfs gestaakt werd. We kennen allemaal namelijk beide kanten 
en als we het verschil kennen dan zijn we in staat om consistent en 
consequent onze doelen te halen.
Als we spreken over doelen halen dan komt vrij snel de afkorting SMART 
aan te orde. Een goed doel moet specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch 
en tijdgebonden zijn. Maar met alleen een SMART doelstelling ben je er nog 
niet. Kijk, zonder helder doel gebeurt er natuurlijk niet zo veel, want dan is 
elke richting goed. Het is dus zeker een eerste en noodzakelijke stap. Maar 
dan begint het pas.

Het geheim van doelen die uit komen
In zijn boek Dromen met een deadline beschrijft Eelco Wisman het geheim 
van doelen die uit komen. Als je de antwoorden op de volgende vragen 
verwerkt in jouw doelstelling dan bereik je die doelen sneller en beter.

Waar ben je nu?
Ik idealiseer mijn doelen wel eens en wat begon als vóór 31 maart 
trainingsvoorstel geschreven hebben, eindigt met wereldvrede. Herken je 
dat? Te grote doelen zijn eerder een droom. Heel goed om die te hebben, 
maar heel lastig om in het hier en nu te bereiken of realiseren. Dus wat helpt 
is om eerst stil te staan bij waar je nu bent. Wat is de huidige situatie?

Wat wil je specifiek?
Stephen Covey schreef in The 7 Habits of Highly Effective People: begin with
the end in mind. Maak de verandering dus specifiek: dus wat wil je in de 
toekomst anders doen of kunnen waardoor je meer krijgt van wat je wilt? 
Welk gewicht heb je nu en wat wil je straks wegen? Welke ervaring wil je 
opdoen? Zorg dat je dit positief formuleert. Jouw focus bepaalt jouw 
resultaat. Richt je jouw aandacht dus op wat je NIET wilt, drie keer raden wat 
je dan meer krijgt. Mijn vraag is dus steevast: en wat wil je WEL? En in welke 
context wil je het? Altijd en overal? Of bijvoorbeeld alleen als die ene collega 
of dat ene teamlid in vergaderingen aanwezig is?

Wil je het echt?
Wat wil je uiteindelijk met het doel bereiken? Welk hoger doel dient het? Ben 
je bereid om er echt iets voor te doen? Misschien scherper: ben je bereid om 
er echt iets voor te laten? Doelen vragen inspanning en dus heb je motivatie 
nodig op die momenten dat je getest wordt.

Wat heb je nodig?
Deze vraag slaan we vaak over met onze actie-in-de-taxi-modus. Hij is 
echter cruciaal om tot juiste acties te komen. De rationele acties kunnen we 
allemaal bedenken, toch? Maar wat doe je tegen gebrek aan zelfvertrouwen 
of de angst om te netwerken? Terwijl je doel wel is een business te bouwen. 
Wat kan je bijvoorbeeld al heel goed wat absoluut helpt in het behalen van je 
doel? En: heb je het zelf in de hand? Ben jij de buschauffeur of een 
passagier?

Het geheim van doelen die uitkomen
Stap 3 – Weten wat je wil
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Mensenwerk versus projectwerk
Stel je eens 2 dagen in de toekomst voor – ergens 6 maanden verder dan 
het moment waarop je dit nu leest. Ik hallucineer dat jouw agenda er op dat 
moment nog redelijk overzichtelijk uit ziet. Een paar afspraken staan er al of 
misschien net dat ene project, maar te overzien.

Nu bel ik jou of jouw secretaresse en ik vraag of ik of 6 maanden die 
woensdag met jou het budget kan bespreken. Jij of jouw secretaresse kijkt in 
de agenda, ziet nog niets specifieks staan en accepteert het verzoek. Later 
die dag of die week komt er nog een verzoek binnen. Hetzelfde ritueel. Week 
later nog een verzoek. Van een klant. Hetzelfde ritueel.
Stel je nu voor dat het daadwerkelijk 6 maanden later is en dat jouw agenda 
er dan als volgt uit ziet:

Wat begon als een overzichtelijk geheel lijkt nu helemaal volgeboekt te zijn. 
En je wilde nog wel aan dat belangrijke project of rapport gaan werken! 
Herkenbaar? In Start Time Forward legt James Noon uit dat dit het gevolg is 
van het feit dat we vaak onze mensentijd wel plannen, maar onze projecttijd 
niet. Willen we derhalve weer controle over onze tijd krijgen dan zullen we er 
actief voor moeten zorgen dat we zowel mensentijd als projecttijd in onze 
agenda’s inplannen.
Dé meest effectieve manier om dat te bereiken is het blokken van tijd. Ik 
weet het: een enorme open deur. Maar wel een deur die al sinds de jaren 80 
van de vorige eeuw als een paal boven water staat. Maar wellicht dan toch 
één nieuw inzicht: tijd blokken in jouw agenda ook als je nog niet weet wat je 
in die tijd gaat doen. Want soms plannen we ook ons projectwerk wel, maar 
dan alleen het werk dat we weten. Dat ene rapport dat af moet of die ene 
brainstormsessie. Maar gewoon 3 uur op een willekeurige donderdag over 
een jaar, dat doen we nog lang niet allemaal. Ik weet maar 1 ding zeker: het 
werkt!! Dus blok tijd voor jouw belangrijke taken en doelen.
Onderzoek wijst uit dat dit het beste werkt door de week heen. Dus niet een 
hele dag voor iets blokken, want dat is een vrijbrief voor jouw onbewust: 
“ach, ik heb toch de hele dag, dus ik kan nu nog even koffie halen, nog even 
email checken, nog even mijn bureau opruimen, nog even Discovery kijken” 
– nog even…je begrijpt wel wat ik bedoel. Nee, beter is het om ongeveer 
45% van je tijd per dag / week te blokken voor belangrijk werk. Door het over 
de week te spreiden voorkom je bovendien een vreemde valkuil waar we 
vaak in lopen: als er brand te blussen is, dan is de eerste tijd die sneuvelt de 
tijd die we aan onze belangrijke taken wilde besteden. Dus dat wat het 
belangrijkste is – die Belangrijke, Niet Urgente taak – die gooien we het 
eerste over boord als de Urgentie te groot wordt of is.

Reageren of anticiperen
Stap 4 – Baas in eigen agenda
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Verslaafd aan de deadline
Zeg eens eerlijk: wanneer doe jij jouw 
belastingaangifte? Of leren voor een examen? Ik 
doe een onderbouwde gok, dat dit de week voor 
de deadline is. En in sommige gevallen misschien 
zelfs na de tweede herinnering, misschien?
Een van de grootste problemen bij werkdruk en 
het gevoel geen controle over onze tijd te hebben, 
is het feit dat we veelal te laat beginnen. Of juist 
veel te vroeg, waardoor we weinig meters maken 
(er is immers nog genoeg tijd) en tegen de 
deadline alsnog vol aan de bak moeten.
Volgens Michael Linenberger zijn wij van nature
ook notoir slechte planners. En dat heeft weer te 
maken met onze bewuste hersencapaciteit. 
Linenberger geeft aan dat wij ongeveer 2 weken 
goed kunnen overzien (ontleend aan zijn boek 
Total Workday Control).

Alles daar buiten is (letterlijk) over de horizon. Dat 
verklaart ook waarom deadlines zo’n effect op ons 
hebben: ze doemen op aan de horizon en dan pas 
lijken we in actie te kommen.

Hoe dan?
In stap 1 gaf ik al aan dat tijd een vast gegeven is. 
Het staat voor niets en niemand stil. Tijd is 
daarom ook wel weer te geven als een lopende 
band (Michael Linenberger).

Dit maakt het belang van plannen direct 
inzichtelijk. Vroeg of laat komt die taak of die 
meeting toch dichterbij. Laat je het je overkomen, 
dan valt het letterlijk van de band. Zit je achter het 
stuur van jouw tijd, dan kun je jouw gewenste 
resultaten bereiken.
Het boek van James Noon heet Start Time 
Forward en met reden. Al doe je verder niets met 
de rest van dit ebook: dé cruciale techniek om 
controle te krijgen over je tijd is plannen op 
startdatum.
Plannen op startdatum betekent dat je voor iedere 
taak besluit wanneer je het liefst met deze taak wil 
beginnen. De deadline geeft je daarbij richting. 
Door te plannen op startdatum krijg je veel meer 

sturing op je tijd en het maakt je zeer betrouwbaar 
richting anderen. Stel je maar eens voor: je hebt 
afgesproken dat rapport of die offerte op maandag 
14 september af te hebben (de deadline). Je hebt 
vervolgens bepaald dat je er 15 augustus mee 
gaat beginnen (startdatum). Eind augustus kom je 
er achter dat 14 september niet haalbaar is, omdat 
er essentiële informatie nog ontbreekt. Je belt die 
collega of die klant op en legt uit dat 14 september 
was afgesproken, maar dat het later wordt – is 
bijvoorbeeld 18 september ook akkoord?
Nu kunnen er 2 dingen gebeuren: of die persoon 
is daar oké mee en je hebt zojuist een nieuwe 
datum onderhandeld. Of die persoon is daar niet 
oké mee en je weet dat je nu extra actie moet 
ondernemen (door andere taken te verschuiven, 
zodat je inderdaad meer tijd hebt om actie te 
ondernemen). Maar het belangrijkste wat je 
gedaan hebt, is die persoon ruim voor de 
oorspronkelijke deadline informeren! Dat is zoveel 
beter dan de dag ervoor melden dat het toch niet 
lukt. Hoe vaak heb je dat niet meegemaakt?
Natuurlijk is dit niet voor alle taken en deadlines 
even makkelijk te realiseren. Maar wat nu als je 
het voor 60% wel voor elkaar krijgt? Dan ben je 
nog steeds beter af dan 100% meegaan met de 
stroming. Plan op startdatum!
Bepaal nu de startdatum voor de taken op jouw 
actielijst!

Het wonder van de startdatum
Stap 4 – Baas in eigen agenda
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Sla jouw eigen piketpaaltjes
Covey beschreef in zijn boek The 7 Habits of Highly Effective People de 
metafoor van het plannen van je tijd. De uitkomst van het verhaal was dat als 
je de grote stenen niet eerst plant, je er helemaal geen tijd meer voor kan 
vinden. Je bent dan simpelweg overgeleverd aan de planning van anderen. 

Goed ingericht kan jouw agenda ook een strategisch instrument voor je zijn. 
Er zijn 3 piketpaaltjes die jouw agenda omzetten van een vastlegging van 
afspraken tot een dynamisch stuur genaamd jouw leven. In de woorden van 
Hyrum Smith: “You control your life by controlling your time”.

Piketpaaltjes
Tijd blokken
We hebben het al gehad over het blokken van tijd voor belangrijk 
projectwerk. Dat is het eerste piketpaaltje.

Het landschap bepalen
Het tweede piketpaaltje is het plannen van belangrijke afspraken met jezelf. 
Wanneer sport je en hoe vaak? Wanneer wil je ontspannen? Bij welke 
verjaardagen of gebeurtenissen wil je zeker weten aanwezig zijn? Wanneer 
werk je over? Ben je binnenkort in het buitenland? Staan de vakanties in 
jouw agenda? En je kunt zelf wellicht ook nog soortgelijke vragen / grote 
stenen voorstellen. Weet je nog uit stap 1: tijd staat vast. Door de juiste 
piketpaaltjes in jouw agenda op te nemen bepaal je de hoeveelheid tijd die je 
over houdt voor belangrijke taken.

Planingstijd
Een derde piketpaaltje wordt vaak over het hoofd gezien, maar ook plannen 
kost tijd. Je krijgt tijd terug door eerst tijd te investeren. Houd dus per dag 
rekening met tijd die nodig is om emails te verwerken, telefoontjes te 
beantwoorden, en te reageren op mensen die jouw tijd en aandacht vragen. 
Ervaring leert dat dit zomaar 10% van je tijd kan zijn. Op een werkdag van
8 uur is dat ongeveer dus een uur. Die investering verdient zich dubbel en 
dwars terug, omdat je iedere dag weer in staat bent om te anticiperen op de 
dag van morgen. Het maakt je niet rigide of star zoals mensen vaak denken, 
maar juist hyperflexibel, omdat je vooruit denkt.

Jouw agenda als strategisch instrument
Stap 4 – Baas in eigen agenda

© 2005. Franklin Covey
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Resultaten
De laatste stap is het samenbrengen van de losse 
stappen tot 1 geoliede machine. Als je de stappen 
tot dusver hebt gedaan dan heb je de volgende 
resultaten bereikt:
1. Je weet nu waar jouw tijd weglekt en hoe je 

die terug kunt krijgen (stap 1)
2. Je weet welke taken er allemaal afgerond 

moeten worden (stap 2)
3. Je weet welke grotere doelen jij wilt bereiken 

(stap 3)
4. Je hebt tijd geblokt (mensenwerk én 

projectwerk) voor het realiseren van deze 
doelen en taken (stap 4a)

5. Je hebt bepaald wanneer je met welke taak 
wil beginnen om zeker te zijn dat je de 
deadline met gemak gaat halen en dus je doel 
zult realiseren (stap 4b)

6. Je hebt de tijdsgrenzen bepaald en de grote 
contouren of stenen ingepland (stap 4c)

Wat ga je wanneer doen?
Dan is er nog 1 stap over dus en dat is het 
daadwerkelijk gaan doen. Wanneer je aan de slag 
gaat, weet je: dat is namelijk in de tijdblokken die 
je hiervoor gepland hebt. Wat je gaat doen, weet 
je ook: dat staat op je takenlijst. Maar daar staat 
waarschijnlijk wel heel veel op. Dus komt het op 
prioriteren aan. Ook dat heb je eigenlijk al gedaan 

door een startdatum aan de taak toe te voegen. 
Zo heb je voor jezelf al een volgorde in de 
uitvoering aangebracht.

Taken onder controle houden
Dan kan de takenlijst nog steeds uit de hand lopen 
en lopen we potentieel weer in de val van wishful 
thinking. We hebben dus een mechanisme nodig 
om onszelf scherp te houden. Eerder leerde je al 
over het idee van tijd als een lopende band.

Als je goed naar de figuur hebt gekeken of nu kijkt 
dan zie dat er 3 lijnen en daarmee 3 zones op de 
tijdlijn te onderscheiden zijn. Michael Linenberger 
noemt deze zones Critical Now, Opportunity Now
en Over the Horizon.

Critical Now
Dit zijn taken die absoluut vandaag af moeten zijn. 
De taken dus waar je voor zou overwerken om ze 
af te krijgen. Als het antwoord nee is, dan is er 
geen Cricital Now. Het is als het ware niet kritiek 

in het moment. Het is heel goed mogelijk, dat er 
op een gegeven dag geen Critical Now acties zijn. 
De vuistregel is om niet meer dan 5 van deze 
taken per dag en per week te hebben.

Opportunity Now
Dit zijn alle taken binnen 2 werkweken, niet zijnde 
de Critical Now taken. Dit is dus de werkvoorraad 
voor de komende 2 weken en de volgorde wordt 
bepaald door de dagelijkse prioriteit die je er zelf 
aan geeft (dit noemen we de Target Now taken). 
De vuistregel hier is maximaal 20 taken in deze 
zone te hebben.

Over the Horizon
Dit is gewoon de rest. Alle taken voorbij 2 
werkweken. Maar…tijd staat niet stil, dus wat nu 
nog verder dan 2 weken in de toekomst ligt, ligt 
volgende week misschien al in de zone van 
Opportunity Now.

Maximaal 25 to-do’s
Op enig moment bestaat jouw actielijst dus uit 
maximaal 25 items. Dat geeft overzicht en 
daarmee ook mentale ruimte. Als je het aantal 
overschrijdt, dan zul je met jezelf en/of anderen in 
onderhandeling moeten over een latere 
startdatum (dat zet de taak als het ware weer 
verder terug op de lopende band).

Prioriteiten stellen
Stap 5 – DOEN!
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Aan de slag!
Vervolgens ga je per dag aan de slag. Wat ik zelf merk dat fijn werkt is per 
dag met A,B of C of 1,2 of 3 een bepaalde volgorde aan de afronding van 
mijn taken toe te kennen. A is dan iets wat ik zelf die dag zeker wil afronden. 
C is iets wat ook nog iets later kan.
Aan het einde van de dag streep je af (of je doet dit a tempo) welke taken je 
afgerond hebt. Wederom, dit werkt op papier net zo effectief als met een app
of in Outlook of Gmail. Mij gebeurt het dan ook nog wel dat ik niet alles van 
mijn daglijst afgerond heb. En dat is oké. Dat hoort bij mijn proces, omdat 
het me feedback geeft of ik teveel gepland heb of te optimistisch in mijn tijd 
ben geweest. En ik sta even bewust stil bij het zetten van een vinkje voor 
afgerond – want het is wel gelukt! En ook daar moet je jezelf rekenschap 
van geven.

Wekelijkse review
David Allen heeft het concept van de wekelijkse review handen en voeten 
gegeven nadat Stephen Covey het belang ervan onder de aandacht bracht. 
In de wekelijkse review breng je alle aspecten van de 5 stappen steeds weer 
samen om te kijken welke veranderingen er opgetreden zijn of gaan 
optreden, wat de (gewijzigde) samenstelling van de lopende band is, of je 
nog op koers bent om je doelen te halen en of er nog andere zaken zijn die 
aandacht behoeven.
De wekelijkse review is iets dat echt onderdeel is van mijn routine. Ik heb 
zeker niet altijd mijn taken voor de dag af en mijn inbox is ook niet op elk 
moment van de dag leeg. Maar de wekelijkse review zorgt ervoor dat ik 
overzicht en inzicht behoud.

Wekelijkse review
Stap 5 – DOEN!
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In beweging komen
Plannen maken, een planning maken, het visualiseren – het draagt allemaal 
bij aan het realiseren van je doelen. Maar uiteindelijk is er maar 1 ding dat 
het daadwerkelijk voor elkaar kan krijgen: DOEN!
Dit is dus het moment om in actie te komen. Dit ebook geeft je een aantal 
stappen om ervoor te zorgen dat de kans dat je in actie komt vele malen 
groter wordt. Neem de eerste actie en begin vandaag nog met stap 1.
En ga aan de slag met de doelen die JIJ wenst te realiseren. Om je hier nog 
meer bij te ondersteunen vind je op de webiste ook nog het ebook Doelen 
stellen voor je geschreven.

Persoonlijk Meesterschap
Met de 5 stappen krijg je tijd weer onder controle. Wat je vervolgens met 
deze tijd doet bepaalt in grote mate jouw resultaat. En uiteraard kun je dit 
verder verdiepen en verfijnen. Daar is Persoonlijk Meesterschap het ideale 
programma voor.

Leerdoelen
Het programma richt zich in 9 stappen op de wijze waarop je informatie in je 
externe omgeving waarneemt, hoe je op basis daarvan interne gedachten 
ontwikkelt en wat de invloed daarvan is op het gedrag van jezelf en dat van 
anderen. Tijdens deze opleiding leer je haalbare doelen te stellen en 
specifieke taalpatronen te gebruiken om effectiever te communiceren. Je 
ontwikkelt jouw methode om, als je dat wilt, in een productieve stemming te 
gaan. Je ontdekt hoe het besluitvormingsproces bij anderen in elkaar steekt 
en hoe je belemmerende patronen en overtuigingen – bij jezelf en bij 
anderen -kunt doorbreken. Je leert lichaamstaal te herkennen en te 
gebruiken en ontwikkelt effectiever gedrag. Je contacten met anderen 
winnen aan diepgang. Kortom, je groeit zowel persoonlijk als professioneel.

Alleen actie brengt je verder
Tot slot

KLIK HIER
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Opbouw van het programma
― Blok 1: Uitgangspunten NLP, Representatiesystemen, Stellen van 

doelen,  Rapport maken, Metamodel, Werken met Submodaliteiten en 
Hiërarchie van Ideeën

― Blok 2: Taalpatronen,  Ankeren, Strategieën, Integratie van delen en 
Reframen

― Blok 3: Integratie van de nieuwe inzichten en vaardigheden en Test
Door tijdens de training gebruik te maken van bewuste en onbewuste 
leerprocessen ben je in staat de lering uit de technieken direct in je handelen 
te integreren. Daarnaast is er een terugkommiddag waardoor deelnemers 
verzekerd zijn van follow up en waarin ze verder worden begeleid om alle 
stof in hun dagelijkse praktijk toe te passen.

Beoogde resultaten
Na afronding van deze opleiding:
― Ben je in staat om met iedereen waarmee je dat wil de echte ‘klik’ te 

maken
― Kun je zowel voor jezelf als jouw omgeving een veilig klimaat verzorgen 

waarin mensen zichzelf mogen zijn
― Dan ken je het geheim van doelen die uitkomen
― Dan ben je gegroeid in hun communicatie
― Dan weet je te communiceren in de taal van de ander
― Dan kun je anderen helpen om de resultaten te behalen die ze echt graag 

willen
― Dan kun je als coach anderen helpen meer plezier, energie en geluk in 

hun werk en leven te creëren

Persoonlijk Meesterschap
Tot slot

KLIK HIER VOOR MEER 
INFORMATIE



dr. Guido Klüth RA
Certified Trainer of NLP
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