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Tijd is het enige in het leven wat je uitgeeft zonder het terug te krijgen. Stel je koopt

een nieuwe tafel. Eenmaal thuis blijkt de tafel toch niet zo lekker te matchen met de

rest van het interieur. Je pakt ‘m weer op, brengt ‘m terug naar de winkel en ruilt ‘m

weer in. Je krijgt je geld terug en alles is weer zoals het was.

Met tijd werkt het niet zo. Als je ergens heen gaat en het blijkt niet zo leuk te zijn als

je had gedacht, is er geen ruiloptie. De tijd die je hebt uitgegeven, krijg je niet meer

terug. Daarom is het wel zo handig dat je goed met je tijd omgaat. Het vliegt immers

zo voorbij.

 "The bad news is time flies. The good news is you're the pilot." - Michael Altshuler

Helaas hebben de meeste van ons geen time management op school geleerd.

Terwijl het zoveel voordelen oplevert als je er goed mee om weet te gaan, denk aan

een betere focus, meer controle en structuur, een verhoogde productiviteit en

minder stress. Voordelen die je op alle vlakken in je leven goed kunt gebruiken. 

Daarom leren we je in deze guide om je tijd beter te managen. Hoe beter dit je lukt,

hoe overzichtelijker je taken worden en hoe minder stress je van je to-do-lijst of

onverwachte taken krijgt. 

Stap voor stap reiken we de juiste tools en tips aan die je kunt gebruiken in jouw

persoonlijke road to better time management. Pas toe wat je aanspreekt, laat

achterwege wat op dit moment niet bij je past en onthoud: niks is verspilde tijd als je

iets hebt geleerd.
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Inhoud

Wat kun je verwachten van deze guide?



Time management gaat over het afstemmen van je tijd op je prioriteiten. Het is de

kunst om de tijd die je hebt op een nuttige en effectieve manier te gebruiken, met

name in je werk maar ook thuis.

Je tijd beter managen gaat er niet om dat je steeds méér doet. Het gaat erom dat je

de juiste dingen doet en je niet laat afleiden door onbelangrijke zaken. Met als

resultaat meer overzicht en rust, minder stress en wellicht wel wat tijd over aan het

einde van de (werk)dag.

“Being productive is about maintaining a steady, average speed on a few things, not

maximum speed on everything”. - James Clear

Het vreemde is dat we vaak twee keer nadenken voordat we een dure uitgave doen

en overtuigend nee kunnen zeggen als iets te duur is. Soms maken we hele

overzichten wat betreft onze financiën of checken we wekelijks even de stand van

zaken; wat komt erin, wat gaat eruit en wat houden we aan het einde van de maand

over.

Met onze tijd zijn we vaak minder voorzichtig en aandachtig bezig. We vinden het

maar wat lastig om nee te zeggen als iemand iets van ons wilt,

 maar ook een (week)planning maken met prioriteiten is in 

sommige gevallen eerder uitzondering dan regel. We 

laten ons liever leiden door onze inbox, ad-hoc 

klusjes en telefoontjes die tussendoor komen 

en nemen (te) weinig de tijd om bewust te 

kijken naar de manier waarop we onze 

tijd spenderen. 

Time management &
productiviteit



Zoals Stephen Covey, auteur van het boek The 7 Habits of Highly Effective People,

zegt: “Most of us spend too much time on what is urgent, and not enough time on

what is important."

We laten ons vaak leiden door (zogenaamd) urgente zaken die tussendoor komen

en vergeten gaandeweg de belangrijke taken. Aan het einde van de dag heb je

vervolgens je to-do-lijst niet af kunnen werken en slaat de stress toe. Hoe moet je al

die taken gaan volbrengen?

Wat is time management

Maar wat is dan goede time management? Goed je tijd managen gaat over het

managen van jezelf en je leven. Je moet weten wat je belangrijk vindt en waar je

naartoe wilt of wat je doelen zijn, zowel op werk als op persoonlijk vlak. Als je dat

helder hebt, kun je je tijd en aandacht indelen op die vlakken. In deze guide nemen

we je stap voor stap mee in de wondere wereld van time management. En als je het

eenmaal onder de knie hebt, heb je daar je hele leven profijt van.

“Large-scale surveys routinely find time management skills among the most

desired workforce skills, but at the same time among the rarest skills to find.” -

Erich C. Dierdorff

https://hbr.org/2020/01/time-management-is-about-more-than-life-hacks


Om te weten hoe jij beter jouw tijd in kunt delen is het een goed startpunt om eerst

onder de loep te nemen hoe het nu gaat. Wat zijn voor jou pijnpunten die je anders

wilt aanpakken? En wat gaat in jouw ogen wel goed? 

Misschien laat je je nog teveel afleiden door social media of zijn de mails die

gedurende de dag in je inbox verschijnen de baas over je tijd. Maak je een dagelijkse

to-do-list? En een weekplanning? Heb je helder wat je overkoepelende doelen zijn?

En welke momenten van je dag je het meeste energie hebt? Ben je georganiseerd?

Delegeer je voor jou onbelangrijke zaken? Block je tijd in je agenda om aan

belangrijke taken te werken?

Wat het ook mag zijn, neem even de tijd om stil te staan bij de situatie zoals die nu is.

Schrijf drie dingen op die goed gaan en drie dingen die beter kunnen.

Wat doe je nu?

Deze dingen gaan goed:

1. ________________________________________________________

2 .________________________________________________________

3. ________________________________________________________

Deze dingen kunnen beter:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________



Daarnaast kan het handig zijn om onderstaand tijdwiel voor jezelf te tekenen en in

te vullen. Dit kun je doen op basis van een gemiddelde dag of voor elke dag van de

week. Vul in wat je op de uren doet en creëer een overzicht van de manier waarop je

nu je tijd spendeert. 

Je kunt er ook eentje maken met de manier waarop je idealiter je tijd zou spenderen.

In hoeverre verschillen deze van elkaar? Wat moet je doen om je ideale wiel na te

streven?

Aan het einde van deze guide heb je de handvatten om de dingen die minder goed

gaan te tackelen en je tijd effectiever te besteden.. 



Zojuist heb je een aantal dingen opgeschreven die wel goed gaan en een aantal

dingen waar je aan kunt werken. In dit stappenplan nemen we je mee terug naar de

basis. We maken een goed overzicht van jouw doelen, taken en de tijd die je hebt en

leren je om hier zo effectief mogelijk mee om te gaan. Je kunt dit stappenplan zowel

op je persoonlijke situatie als werksituatie toepassen.

Stappenplan

1 Definieer je doelen

Waarom wil je yoga doen? Ik wil beter in m’n vel zitten en me goed

voelen over m’n lijf.

Waarom wil je je lekkerder voelen en goed voelen over je lijf? Ik voel me

relaxt, energieker en meer tevreden als ik lekker in m’n vel zit.

Waarom wil je je relaxt, energiek en tevreden voelen? Om zoveel

mogelijk van het leven te kunnen genieten.

Goed met je tijd omgaan begint bij weten wat je doelen zijn en weten waar

je naartoe wilt. Kortom: weten welke dingen voor jou belangrijk zijn. Dit is

voor iedereen anders. Voor de één is het groot en omvangrijk (denk aan een

carrièreswitch of verhuizen naar het buitenland) voor de ander is het kleiner

(denk aan een bepaalde skill leren of een bepaald bedrag sparen).

Wat jouw doelen zijn, is aan jou. Psycholoog Kelly McGonigal vertelt aan TED

dat er één voorwaarde is: zet een doel dat iets voor je betekent. Wat wil je in

je leven bereiken of waar wil je meer van door dat doel te realiseren? Stel je

doel is om drie keer per week yoga te doen. 

Vraag jezelf dan drie keer af waarom, dus:

1.

2.

3.

https://ideas.ted.com/the-science-of-setting-goals/


Waar wil je staan over vijf jaar? En over één jaar? En over een maand?

Hoe ziet succes er voor jou uit?

Wat zijn de voordelen van het behalen van jouw doel?

Wat is je grootste obstakel op weg naar jouw doel?

Wat is je plan voor het omgaan met deze obstakels?

Hoe blijf je gefocust gedurende het proces?”

Vaak kom je na die drie keer ‘waarom’ tot iets wat echt verschil voor je

maakt en belangrijk voor je is. Het geeft je doel meer zingeving en het

motiveert je om aan je doel te werken. 

Pia, psycholoog bij OpenUp, beaamt dit: “Om gemotiveerd te blijven is het

belangrijk om te weten waarom het bereiken van dit doel zo belangrijk voor

je is. Daarnaast zijn er nog wat vragen die je kunnen helpen bij het stellen

van en reflecteren op je doelen, denk aan:

Maak het SMART

Zoals je leraar in de eerste klas ook al zei: maak je doelen SMART (specifiek,

meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden). Het zorgt ervoor dat je

doelen concreet worden en daadwerkelijk haalbaar zijn. ‘Meer sparen’ kan

van alles betekenen, maar ‘ik wil in 2022 10.000 euro hebben gespaard door

maandelijks 833 euro opzij te leggen’ vertelt precies 

wat de bedoeling is. 



Deel ze op in subdoelen en taken

Je hoofddoel is vaak te groot om in z’n geheel op je to-do-lijst te zetten. Je

hoofddoel opdelen in subdoelen en eventueel die weer opdelen in taken is

een handige manier om het behapbaar (en planbaar!) te maken.

In het voorbeeld van sparen kan een subdoel/to do zijn om de huidige

uitgaven te bekijken en onnodige uitgaven te schrappen. Een ander

subdoel/to do is om te kijken of sommige uitgaven goedkoper zijn. Nog een

subdoel is om in gesprek te gaan over je salaris. Probeer ook je subdoelen

concreet te maken.

2 Onderscheid wat wel en niet belangrijk is

De kans is groot dat je ooit in je leven de Eisenhower Matrix bent

tegengekomen. Dwight D. Eisenhower was generaal tijdens de Tweede

Wereldoorlog en president van de Verenigde Staten. Je begrijpt; dat zijn

veeleisende banen waarbij het van groot belang is dat je je tijd goed weet te

managen. Om dat klusje klaar te spelen, ontwierp hij de Eisenhower Matrix. 

“What is urgent is seldom important and what is important is seldom

urgent.” - Dwight. D. Eisenhower

Zijn beweegreden? Vaak focussen we ons op taken die eerder urgent dan

belangrijk zijn. Dat komt vaak door een gebrek 

aan overzicht van de (on)belangrijke taken. 

De matrix helpt je om hier inzicht in te 

krijgen en je planning daarop in 

te richten.



Belangrijk & urgent (doen): taken die direct moeten gebeuren, zoals

inspringen voor een zieke collega, een klant met een probleem of je

afvoer die verstopt zit waardoor je vanavond niet kunt douchen

Belangrijk & niet urgent (plannen): taken die moeten worden gepland,

zoals het maken van een maandrapportage, het bijscholen van je kennis

middels een event of je sportlesje van morgenavond.

Niet belangrijk & urgent (delegeren): taken die je kunt delegeren, zoals

veel e-mails, een collega die aan je bureau staat met een probleem of je

vader die je hulp nodig heeft bij een computervraagstuk.

Niet belangrijk & niet urgent (elimineren): taken die je niet hoeft op te

pakken, zoals je alsmaar blijven inlezen in een topic zonder tot actie te

komen of eindeloos door je social media scrollen.

De matrix bestaat uit vier kwadranten: 

"Don't wait. The time will never be just right." - Napolein Hill



Pak ‘s een week of dag in jouw werk en/of privéleven en schrijf alle taken op

die je uitvoert. Zet ze vervolgens in het schema. Wat zijn de belangrijke

taken? En ligt daar je focus? Of zijn er veel taken die misschien helemaal niet

belangrijk zijn, maar waar wel stiekem veel tijd en aandacht naartoe gaat? 

Ook Covey haalt in zijn boek The 7 Habits Of Highly Effective People de

matrix aan als basis om te bepalen welke taken wel en niet moeten

gebeuren. Hij legt uit dat we vaak veel tijd doorbrengen in de verkeerde

kwadranten en dus onze tijd niet goed managen. 



Zo lijkt het misschien goed om altijd aan belangrijke en urgente taken te

werken, maar eigenlijk werk je zo constant op je stress-levels wat je op den

duur opbrandt.

Natuurlijk is het soms nodig en zelfs goed om af en toe een uitstapje te

maken naar een urgente en belangrijke taak, maar het liefst werk je aan

belangrijke zaken die niet urgent zijn. Je doet wat je moet doen, maar

omdat je dit kunt inplannen ervaar je geen stress.

De matrix geeft je inzicht in de taken die je moet doen, maar ook die je moet

elimineren of delegeren. Deze kun je meenemen in je dag- of weekplanning

(of uitbesteden aan iemand anders).

3 Onderzoek jouw prime time

Herken je die momenten waarop je ‘s ochtends achter je computer zit en

alles zo uit je vingers vliegt, maar je na de lunch overal drie keer zo lang over

doet? 

Dat kan zijn omdat je zogenaamde prime time voorbij is: de momenten op

de dag waarop je hoog in je energie zit en je focus optimaal is. Dat zijn de

momenten waarop je aan de slag wilt met je belangrijke taken. Taken die

bijdragen aan jouw doelen en waarvoor je een goede concentratie nodig

hebt. 



Hoe zit dat bij jou? Weet jij wat jouw prime time-momenten zijn? Plan jij

jouw belangrijkste taken op die momenten? Voor veel mensen is de

ochtend een moment van goede focus en veel energie, maar tegelijkertijd

ook het moment waarop we starten met het openen van onze mail en we

veel ad-hoc zaken regelen. Zonde, want juist dan zou je in je diepe focus

kunnen komen om je belangrijke taken af te kaarten.

Houd komende week ‘s bij hoe jouw energie door de dag heen piekt en

daalt. Misschien is dit per dag van de week verschillend, misschien heb je

altijd dezelfde energieflow. Schrijf je bevindingen op en gebruik ze bij het

plannen van je dag (stap 4). Op de momenten dat je energie en focus hoog

zijn, doe je belangrijke meer urgente zaken, op de momenten dat je wat

verslapt, kun je bijvoorbeeld je mail wegwerken

“Productiviteit en creativiteit zijn elkaars tegenpolen. Pauzes nemen,

geregeld een ommetje lopen is noodzakelijk voor je brein en bevordert je

creativiteit.” - Mark Tigchelaar

Nee zeggen

Nee zeggen is een pijnlijk onderwerp voor veel mensen. We zijn geneigd om

iedereen te willen pleasen en vinden 

het moeilijk om iemand niet te

 helpen of voor onszelf te kiezen.

 Maar alle clichés zijn waar, want nee

 zeggen tegen een ander is ja zeggen tegen jezelf.

Het kan een drempel zijn om de eerste keer ‘nee’

 te moeten zeggen tegen iemand, maar als je het 

doet merk je al gauw dat het je veel oplevert. 



Nee met uitleg (“nee, ik heb een andere afspraak op dat moment)

Nee zonder uitleg (“nee, helaas ga ik dat niet redden”)

Nee met een alternatief (nee, ik kan niet op dat tijdstip, maar ik kan wel...)

Nee met een vertraging (“ik denk er even over na”)

Soesja, psycholoog bij OpenUp, vertelt: “Er zijn vier manieren om nee te

zeggen. Hou daarbij in gedachten dat door nee te zeggen veel duidelijkheid

creëert voor de ander en daarmee juist vriendelijk bent.”

1.

2.

3.

4.

 “Duidelijkheid is vriendelijkheid.”

4 Block je tijd & plan je week

Als je weet welke doelen je wilt behalen, kun je bepalen welke taken daarbij

horen (stap 1). Als je weet welke taken daarbij horen, kun je beginnen met

het inplannen van die taken op de momenten die voor jou het beste werken. 

Bij stap 3 heb je onderzocht wanneer je hoog in je energie zit en wanneer je

focus minder is. Blokkeer deze momenten in je dag als zijnde ‘focus-tijd’ en

spendeer die uren aan belangrijke en/of urgente taken waar je je

concentratie bij nodig hebt.

 “Plans are nothing; planning is everything.” - D. Dwight Eisenhower

De momenten waarop je aandacht verslapt, zijn de momenten waarop je

taken kunt doen die minder focus nodig hebben. Denk aan het bijwerken

van je mailbox, het terugbellen van die collega die je tijdens je focus-uurtje

probeerde te bereiken of het houden van meetings. 



Neem aan het einde van de week en/of aan het einde van elke dag de tijd

om jouw komende dag of week te plannen. En als je nu denkt ‘daar heb ik

toch geen tijd voor’ dan moet je er dus juist mee beginnen.

Focus-expert Mark Tigchelaar gebruikt de Big Three-methode voor het

maken van zijn doelen, subdoelen en taken, vertelt hij aan Sprout. Dat

betekent dat hij werkt met drie doelen per dag, per week, per kwartaal en

per jaar.

Vraag jezelf dus elke dag en/of week af wat je belangrijkste drie taken zijn.

Hoe dragen die bij aan jouw hoofddoelen? Reflecteer aan het einde van de

week of jij die drie taken hebt kunnen volbrengen. Zo nee, waarom niet?

Wat kwam er tussendoor? Kan je dit een volgende keer voorkomen

(delegeren of elimineren) of was het ook belangrijk?

https://mtsprout.nl/work-life/mark-tigchelaar-over-focus-en-productiviteit-in-crisistijd


Vergeet niet te pauzeren

Een misvatting rondom productiviteit en time management is dat je elk

moment van de dag nuttig zou moeten besteden. Newsflash: dat kan niet.

Je hebt pauze-momenten nodig om vervolgens weer met energie en

aandacht verder te kunnen werken. 

Constant aan staan en vlammen is niet menselijk. Op den duur ga je fouten

maken en later betaal je er de prijs voor in de vorm van een flinke dip, vertelt

Mark Tigchelaar aan Sprout. “Als je focus ver te zoeken is en je taken maar

blijft uitstellen, is het goed om even een pauze te nemen en een rondje te

lopen. Vervolgens kun je weer met frisse energie aan de slag,” onderstreept

psycholoog Pia.

Vul je pauzes ook daadwerkelijk met een pauze-moment. Dat betekent:

geen social media checken en geen interessant artikel lezen, maar gun je

brein rust. Zet een kop koffie, schep even een luchtje buiten en sta op uit je

stoel. “Onderzoek toont aan dat het ongezond is om voor langere tijd achter

elkaar te zitten. Elk uur even opstaan van je stoel - al is het om even een kop

thee of stuk fruit te halen - stimuleert je bloedsomloop en is goed voor je lijf,”

aldus Pia.

Wat ook helpt, is een lijstje maken van de 

activiteiten waar je energie van krijgt,”

 vertelt Margit, psycholoog bij OpenUp. 



“Deel deze lijst op in acties van bijvoorbeeld 15, 30 en 60 minuten (zoals een

sudoku oplossen, een wandelingetje maken of stretchoefeningen doen) om

een duidelijk beeld te creëren van waar je je pauzes aan kunt besteden in

plaats van social media of mails beantwoorden.”

Wanneer en hoe jij pauze neemt, hangt af van hoe jij graag te werk gaat. Je

kunt hierbij time management-technieken gebruiken, zoals de pomodoro

techniek (zie stap 5). Pia: “Maar mocht je lekker in de flow zitten, kan het

goed zijn om je focus niet te verbreken en lekker te blijven werken.” Dan

neem je erna gewoon een net iets langere break.

5 Onderzoek jouw afleiders

Als laatste is het belangrijk om erachter te komen wat jouw grootste

afleiders zijn. Wellicht heb je er één opgeschreven toen we je vroegen hoe

het nu is gesteld met jouw time management. Zo zijn social media en

WhatsApp grote afleiders voor veel mensen. 

Om beter met je tijd om te gaan, is het belangrijk om te weten wat jou

afleidt en deze prikkels te elimineren. Het kan je telefoon zijn, maar ook

gesprekken van anderen, mailtjes die binnenkomen of - als je thuiswerkt -

de verleiding om tussendoor klusjes in het huishouden te doen.

Er zijn allerlei trucjes die je helpen om je niet aan al die prikkels over te

geven. Om minder op je telefoon te zitten, kun je ‘m bijvoorbeeld in een

andere ruimte leggen of een app downloaden die ervoor zorgen dat je niet

op je telefoon kan (zoals Forest). 

https://www.forestapp.cc/


Ook kun je in een rustige ruimte werken waar weinig prikkels zijn. Toch is

het soms alsnog lastig om je niet aan alle prikkels over te geven. In die

gevallen kan de pomodoro-techniek je helpen beter te focussen.

“Discipline is choosing between what you want now and what you want

most.” - Abraham Lincoln

Pomodoro-techniek

De pomodoro-methode is ontwikkeld door Francesco Cirillo en helpt je om

beter te focussen op een taak, minder afgeleid te zijn en slimmer te werken. 

Hoe het werkt? Je zet een wekker (in het geval van Francesco was het in de

vorm van een tomaat, de pomodoro) op 25 minuten. Na die 25 minuten

neem je een pauze van 5 minuten en vervolgens zet je weer een wekker van

25 minuten. Na zo’n vier pomodoro’s (sessies van 25 minuten) neem je een

langere pauze van een kwartier tot twintig minuten.

Het zetten van de wekker geeft je het gevoel dat je nu aan een bepaalde

taak moet werken, in plaats van het idee dat je nog de hele dag hebt. Het

forceert je om gedurende die 25 minuten geconcentreerd te werken.

Andersom zorgt het er ook voor dat je in ieder geval elke 25 minuten even

opstaat, wegloopt van je scherm en daadwerkelijk een pauze neemt. 

We kunnen er nogal een handje van hebben 

om maar door te werken (dat lijkt immers 

productief), maar van uren achter elkaar 

naar een scherm kijken, is nog niemand een 

beter mens geworden.



De methode klinkt je misschien rigide in de oren, maar niets is minder waar.

Het brengt een gevoel van meer productiviteit gedurende de dag en meer

rust met zich mee. Probeer het ‘s een dag uit en kijk wat het voor je doet.

Tip: je kunt natuurlijk een wekker 

zetten, maar er zijn ook allerlei 

apps die je kunt downloaden. 

Zoek eens in je appstore op

 ‘pomodoro’. Of zet deze 

YouTube-video op om twee

 uur te ‘pomodoro’en’.

https://www.youtube.com/watch?v=IUXNiDJJ_9s
https://www.youtube.com/watch?v=IUXNiDJJ_9s
https://www.youtube.com/watch?v=IUXNiDJJ_9s
https://www.youtube.com/watch?v=IUXNiDJJ_9s
https://www.youtube.com/watch?v=IUXNiDJJ_9s


In de intro zeiden we het al even: time management gaat er niet om dat je steeds

méér doet, maar dat je de juiste dingen doet en je niet laat afleiden door

onbelangrijke zaken die voorbij komen.

Zo zijn er heel wat misvattingen en fabels die om de term heen zweven en ook heel

veel dingen die je vooral niet moet doen. 

Wat niet te doen & fabels

Denken dat time management alleen om trucjes gaat

Tuurlijk bestaat een deel van het managen van je tijd ook uit slimme hacks en

trucjes die je kunt gebruiken om gefocust je werk te kunnen doen, maar eigenlijk

zijn het de spreekwoordelijke kersen op de taart. De basis van time management zit

‘m in weten wat je doelen zijn, weten welke zaken belangrijk (en niet belangrijk) zijn

en effectief je tijd indelen. De rest is extra.

Dat alles nu vanzelf gaat

Natuurlijk helpt deze guide je aan de info die je nodig hebt om beter te kunnen

werken, maar in the end is het aan jou om alles ook daadwerkelijk toe te passen. De

tijd zelve kun je (jammer genoeg) niet managen. Het enige wat je kunt managen, is

de manier hoe jij ermee omgaat. En dat vergt discipline en - ironisch genoeg - tijd.

Margit: 

“Blijf jezelf eraan herinneren dat gedragsverandering een proces is dat komt met

ups en downs. Bedenk daarom hoe je gemotiveerd kunt blijven als het even

tegenzit. Dit kun je onder andere doen door jezelf te herinneren aan je ‘waarom’ of

de reflectievragen uit stap 1.”



Dat je heel veel moet veranderen aan hoe je werkt

Sommige mensen zijn van nature beter in het managen van hun tijd dan anderen.

Het kan ook zijn dat jij helemaal niet zoveel hoeft te veranderen aan de manier

waarop je werkt. Als jij geen tijd tekort komt en weinig stress ervaart, dan gaat er in

ieder geval iets goed. Wel kun je kijken of er trucjes zijn die het werk voor je

vergemakkelijken (zoals de pomodoro-techniek als je merkt dat je focus weg is).

Dat je nu tijd over houdt

Het is natuurlijk een leuk idee dat je aan het einde van de dag wat uurtjes overhoudt

als je met time management aan de slag gaat. Helaas is dat niet perse het doel of de

uitkomst van je inspanningen. Het draait er vooral om dat je met meer focus en

meer rust kunt werken. Dat je geen stress krijgt van onverwachte of onvoorziene

taken en je meer controle hebt over je werk.

Dat je nu meer moet doen

Dat jij nu je tijd goed weet in te delen, betekent niet dat je ook ineens meer kunt of

moet doen. Je bent geen superheld en ook aan jouw concentratieboog komt een

einde. Aan het begin (stap 2) hebben we onderscheid gemaakt tussen belangrijke en

niet belangrijke taken. Dit zorgt ervoor dat je weet wat er gedaan moet worden en

wat je kunt elimineren of delegeren. Blijf er voor waken dat je teveel hooi op je vork

neemt door nee te zeggen (stap 3).

Daarnaast is het goed om je bewust te zijn van je eigen verwachtingen wat betreft

het managen van je tijd. We hebben er nogal een handje van om onszelf te

overschatten in ons kunnen. Margit: 

“Daag je verwachtingen uit door je af te vragen of ze echt realistisch en haalbaar

zijn. Zo niet; hoe kun je ze aanpassen? Zo ja; wat heb je nodig of kun je anders

doen?”



Kijken

David Allen over ‘Getting in control and creating space’

Rory Vaden over ‘How to multiply your time’

Lezen

Eat That Frog door Bryan Tracy

The ONE Thing door Gary Keller & Jay Papasan

Getting Things Done door David Allen

7 Habits of Highly Effective People door Stephen Covey

Focus AAN/UIT door Mark Tigchelaar

De pomodoro-techniek door Francesco Cirillo

Luisteren

Mark Tigchelaar over productiviteit en focus door Eindbazen 

Aandacht en concentratie door de Podcast Psycholoog

Stop uitstelgedrag en behaal je doelen door De Psychologie van Succes

Podcast

Hoe hou ik meer energie over door De Psychologie van Succes Podcast

Doen

3 minuten meditatie door Inner Space

10 minuten meditatie voor focus door Declutter The Mind

16 minuten meditatie voor meer productiviteit door Meditable meditations

De W.O.O.P.-methode door Gabriele Oettingen

Verder lezen, kijken of doen:

Lees-, kijk- en doe-tips voor beter time-management.

https://www.youtube.com/watch?v=kOSFxKaqOm4
https://www.youtube.com/watch?v=y2X7c9TUQJ8&t=1s
https://www.bol.com/nl/nl/f/eat-that/30083031/
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-one-thing-the-surprisingly-simple-truth-behind-extraordinary-results/9300000027780545/
https://www.bol.com/nl/nl/f/getting-things-done/9300000042808932/
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-7-habits-of-highly-effective-people-infographics-edition/9200000061673219/
https://www.bol.com/nl/nl/f/focus-aan-uit/9200000102150417/
https://www.bol.com/nl/nl/p/de-pomodoro-techniek/9200000078814507/?bltgh=vBgGGcD3shcMLOTPE-tFig.2_14.15.ProductTitle
https://open.spotify.com/episode/3JCqfUgeSN89ZGrNM8x7Rd?si=-XDoMiQsRWWCO1lIxCefSQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/33L4expnMPUmUcVHDEi51Y?si=kGHcSVJvQJuyOew161opbw&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/1ByLCZvmav9jraTT6gucer?si=201Nn1ZvROCd1nYryYi-Zg&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/7Cj87SFxwnPwWYi1nQmhYj?si=xZd9A9h4TbqtVm_DGW3UfQ&dl_branch=1
https://www.youtube.com/watch?v=ha8ez5tzyuk
https://www.youtube.com/watch?v=ausxoXBrmWs
https://www.youtube.com/watch?v=Bf7iCt980TA
https://woopmylife.org/


Ervaringen met OpenUp

Van de medewerkers geeft aan nooit eerder in contact te zijn geweest

met een psycholoog.

In 95% van de gevallen lossen wij de hulpvraag op, de overige 5%

begeleiden we werknemers naar de verzekerde zorg.

97% van de medewerkers raadt OpenUp aan aan een vriend of

collega.

Medewerkers geven de gesprekken met een psycholoog gemiddeld

een 9.6.

55%

95%

97%

9.6

 "Met recht, noem ik jullie OpenUp, omdat het mij heeft geholpen om

laagdrempelig contact te maken, mijzelf open te stellen voor de gesprekken en

uiteindelijk ook (nieuwe) doelen te behalen of te gaan halen." 

"To the point, no nonsense en praktisch, maar zonder meteen in

'gemakkelijke oplossingen' te schieten. "

Het mentaal welzijn van medewerkers is van essentieel belang. Wanneer een organisatie hier op een

zorgvuldige en open manier mee omgaat, krijgt het hier meer tevreden, betrokken en productieve

medewerkers voor terug. 

Het kan voor medewerkers erg behulpzaam zijn om neutrale en professionele ondersteuning te

krijgen. Daarnaast is er een groeiende behoefte om zelf met mentale uitdagingen en persoonlijke

ontwikkeling aan de slag te gaan. Bij OpenUp kunnen werknemers binnen 24 uur terecht voor een 1-

op-1 gesprek met een psycholoog. Daarnaast krijgen ze toegang tot nuttige webinars,

zelfhulpprogramma's, onderzoeken en meer.



Heb je behoefte aan een 1-op-1 gesprek met een psycholoog om

jouw persoonlijke situatie te bespreken? Boek vrijblijvend een

kennismaking in. Onze psychologen staan voor je klaar om jou te

helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling of mentale uitdagingen. 

Onze erkende psychologen werken vanuit de filosofie dat dagelijks

oefenen de sleutel is tot een duurzame verandering. Zoals we elke

dag eten, tandenpoetsen en slapen is het ook voor de psyche van

belang om dagelijks verzorgd te worden.

Myrthe Weijschedé

Psycholoog bij OpenUp

Let's OpenUp


