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10 TIPS OM MEER TE DOEN IN MINDER TIJD  
 
 

 

1. Maak een “TO DO-lijst” voor een week of een dag,….  Zo verspil je geen tijd en 
energie in het proberen onthouden van wat je allemaal nog moet doen.   

2. Organiseer je dag en leg prioriteiten vast in functie van acties die 

- dringend moeten afgehandeld worden  
- opgevolgd moeten worden  
- minder prioritair zijn en dus nog even kunnen wachten. 

Goed functionerende en productieve mensen blijken altijd op de één of andere 
manier hun dag voor zover mogelijk te plannen, rekening houdend met 
onvoorziene omstandigheden. 

3. Selecteer de activiteiten: wat is absoluut noodzakelijk en wat kan je 
delegeren,…?  Moet je op elke vergadering omtrent een dagelijkse opvolging van 
klanten persoonlijk aanwezig zijn? Delegeren is een belangrijke sleutel tot een 
succesvolle werkmethode en tijdwinst. 

4. Focus op 1 taak tegelijk en werk ze af. Multitasken is een illusie: je verliest 
heel wat tijd door te switchen tussen verschillende taken. Steeds weer heb je 
energie nodig om een taak te hernemen na een onderbreking. Bovendien 
verhoogt de kans op het maken van fouten. 

5. Wees realistisch in het opstellen van deadlines. Een deadline moet haalbaar 
zijn, waardoor ze een stimulerend effect heeft, ook voor de medewerkers.  Het 
vasthouden aan deadlines die niet gehaald kunnen worden werkt frustrerend, 
stresserend en zorgt voor negatieve werkervaringen.  

6. Plan blokken van tijd waarin je ongestoord kunt werken aan belangrijk werk. 
Een gesloten deur doet dan wonderen. Wie in een open werkruimte zit, kan zijn 
assertiviteitsvaardigheden gebruiken om aan te geven dat men niet gestoord wil 
worden. Zo worden nutteloze onderbrekingen tot een minimum beperkt.  

7. Indien je regelmatig stapels vakliteratuur moet doornemen, is het nuttig om je 
bepaalde leestechnieken eigen te maken zoals: snellezen, diagonaal lezen,.... 
Hierdoor kan je heel wat tijd en energie winnen.  

8. Las op regelmatige tijdstippen een creatieve denkpauze (5 minuten) in. Tijdens 
de operationele activiteiten heb je niet altijd de tijd om nieuwe ideeën te bedenken 
of om je gedachten te ordenen.  

9. Let op met post-it'jes. Ze kunnen heel makkelijk verloren gaan en door een 
overmatig gebruik verliest het zijn “belang”. 

10. Hanteer de “clean desk policy”. Een opgeruimde werkomgeving zorgt voor een 
opgeruimde geest. Leg op je bureau enkel die dossiers waar je op dat moment 
effectief mee bezig bent. Alle overige papieren en spullen zijn op dat ogenblik 
ballast en horen thuis in de kast.  

 


