
Lesmateriaal



Leuk dat je gestart bent met de training time management. In dit
lesmateriaal tref je de opdrachten die jou gaan helpen de TIJD
beter te besteden.

Neem gerust de TIJD om ze goed uit te werken. Weet je niet overal
direct een antwoord op? Pak het er dan op een later TIJDstip er
even bij.  



Om inzicht te krijgen vragen we je om hieronder tien taken, projecten of
eenvoudige activiteiten te benoemen waar jij de afgelopen week de TIJD aan
hebt besteed. Wat waren ook die zaken die je TIJDsindeling in de war
schopten. 

TIJDsbesteding



Om de TIJD goed te gaan besteden gaan we eerst terug naar het verleden. 

Waarom begon jij je huidige baan? Wat was de missie van je functie? Of wat
was het in je werk dat je zo ontzettend leuk leek of waar wordt jij nou echt
heel blij van? Ben je daar ook nog mee bezig? Schrijf hier je persoonlijke

missie uit.  

Verleden TIJD

Ik: bijdrage

Zodat: impact



Toekomstige TIJD

Waar wil je naartoe als je een TIJD verder bent? In deze oefening willen we je
vragen om drie doelen te benoemen. Doelen die jij in jouw functie wilt
realiseren. Wat wil jij in je werk bereiken? Dat mag per kwartaal, Jaar, project
etc.

Op basis daarvan krijg je meer richting in je werk en kun je bovendien
effectief werken aan dat wat écht belangrijk is in jouw werk.

Doelen stellen is niet altijd even makkelijk. Mocht je dit lastig vinden overleg
dan eens met je collega of leidinggevende of zij je hierbij kunnen helpen.Op
deze en de volgende pagina’s tref je een overzicht hoe je goed doelen kunt
stellen.

DOEL: Omschrijf hier de uitkomst die je wil realiseren. Voorbeeld: Snellere
doorlooptijd facturatie

Wanneer: Omschrijf hier wanneer je dit doel behaald wil hebben. Voorbeeld:
Einde kwartaal 3

Meetbaar: Omschrijf hier eventueel het getal of percentage dat je wil
behalen.

Belangrijkste acties: Omschrijf hier de belangrijkste actie die bijdraagt aan
het behalen van je doel zoals bellen potentiele klanten, inboeken
inkoopfacturen, etc.



Doel 1:
Doel:

Wanneer:

Meetbaar:

Actie':

Doel 2:
Doel:

Wanneer:

Meetbaar:

Actie':

Doel 3:
Doel:

Wanneer:

Meetbaar:

Actie':



Tegenwoordige tijd

Om te komen waar we naartoe willen is het voorkomen van TIJDsverspilling
erg belangrijk. Afleidingen en prikkels verstoren en deze oefing helpt jou rust
te krijgen in je werk en in je hoofd. 

Schrijf in de kolom “Losse eindjes/stuff” 10 losse eindjes.
Denk hierbij aan: Project – Belofte - Idee – Dromen - Uitgeleend – Bellen –
Mailen – Rapporten – Verjaardagen - etc.

Volg de volgende stappen van de trianing voor de overige kolommen 



TIJD om te beslissen

Denk aan je missie en doelen
draagt het er aan bij?

JANEE

Kan ik het binnen 2 minuten
afronden?

Dan direct doen.

Het MOET op een dag of tijdstip
gebeuren. Plan het in je agenda

De eerst volgende actie zelf is niet
tijdsgebonden. Zet de actie op je 

to-do lijst en bepaal afhankelijk van 
 je prioriteiten wanneer je het afrond 

Ik wil er niets mee doen en ook niet
bewaren. Gooi het in de prullenbak.

Ik kan de informatie ooit nog
gebruiken.

bewaar het in je archief

Ik wacht nog op een actie/reactie
van iemand anders.

Zet het in een wachten op overzicht.

Onderstaand schema gaat je helpen om alle informatie die via diverse wegen op je afkomen te helpen organiseren. Dit zorgt voor
overzicht, controle, rust en TIJDswinst. Start onderaan het schema en bovenaan je mailbox (of stapel papier) en stel jezelf de vraag bij

elk item tot je mailbox leeg is. 



WAT GAAT GOED

WAT KAN BETER

WAT MOET ANDERS 

TIJD VOOR VERBETERING

Hulp nodig? We nemen graag de TIJD voor je! bel of mail gerust of maak
gebruik van de chat functie op www.tijdexperts.nl 


