Time-management
Help ! Ik houd tijd over

Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil
jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over
je werkdag? Leer hoe jij de baas wordt over alle informatie, prikkels,
taken en verstoringen in jouw werk!
Veel mensen hebben het zakelijk en
prive heel druk. Sommigen vinden dat
prima, maar als je hier verbetering in
wil dan gaat dit e-book je helpen.
Allereerst krijg je inzicht in jezelf en je
werkomgeving met betrekking tot
time-management. Vervolgens geven
we je hulpmiddelen en tips zodat je
efficiënt en effectief met je tijd om
gaat. Met als resultaat meer rust en
ruimte in je hoofd.
En omdat je het al druk hebt is dit
e-book beperkt tot 5 pagina’s. Meer is
ook niet nodig.

Stap voor stap
1. Inzicht in jouw tijd-vreters
2. Tips en hulpmiddelen
3. Jouw actieplan
4. Aan de slag
Resultaat: Meer rust en ruimte
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1

Effectiever en efficiënter met je tijd om gaan

Oke, je hebt besloten dat je iets wilt gaan doen aan time-management. Dat is vaak een
traject van kleine stapjes en soms lange adem.
1.1

Wat maakt time-management zo lastig?

Time-management gaat om het effectief en efficiënt omgaan met de beschikbare tijd. In
dit e-book gaan we in op jouw werk-situatie en we gaan dus niet in op time-management
voor je prive-situatie.
Vermoedelijk heb je al eens geprobeerd een to-do lijst te maken, maar na verloop van
tijd bleek dat toch niet te werken. Time-management is lastig omdat het in feite gaat om
zelf-management. Jouw persoonlijke kenmerken zijn zeer bepalend. Maar ook de cultuur
van jouw bedrijf is zeer bepalend voor succesvol time-management. We gaan daar zo
nader op in. En besef ook dat het inschatten van de hoeveelheid werk voor iets wat je
nog nooit hebt gedaan heel moeilijk is.
Kortom, time-management is lastig en daarom bijna niet in 1 keer op te lossen.
1.2

Inzicht

1.2.1 Inzicht in jezelf
Wetenschappelijke studies naar persoonlijkheidskenmerken en time-management gedrag
hebben nog geen eenduidige antwoorden opgeleverd. Er zijn wel aanwijzingen gevonden
voor aangeboren persoonlijkheidskenmerken die van invloed zijn op time-management
gedrag. En er zijn studies die laten zien dat het wel degelijk aan te leren of te
beïnvloeden is.
Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het zogenaamde Vijffactoren model van
persoonlijkheid, beter bekend als de ‘Big Five’ (zie ondermeer Costa & McCrae, 1992).
Dit model omvat de volgende vijf persoonlijkheidsfactoren:
1. Extraversie (sociaal, actief, optimistisch)
2. Aanpassingsvermogen (meegaandheid, tolerant)
3. Consciëntieusheid (doelgerichtheid, ordelijkheid)
4. Emotionele stabiliteit (ontspannen, zeker van zichzelf)
5. Openheid voor ervaringen (nieuwsgierig, fantasievol)
Uit de studies die tot op heden zijn gedaan naar het verband tussen persoonlijkheid en
time management gedrag komt, samengevat, het volgende naar voren: een hogere
score op extraversie (1) en consciëntieusheid (3) hangen samen met meer time
management gedrag. Een lagere score op emotionele stabiliteit (4) hangt samen met
minder time management gedrag. Aanpassingsvermogen (2) en openheid (5) voor
nieuwe ervaringen geven geen eenduidige resultaten in onderzoek.
Als je dit leest, dan zou je kunnen denken dat time management gedrag alleen
weggelegd is voor consciëntieuze personen. Niets is minder waar, hoewel persoonlijkheid
van invloed is, kan iedereen time management gedrag leren. Wel zal men zelf een weg
moeten zoeken in time management gedrag passend bij zijn of haar persoonlijkheidskenmerken.

Aangeschaft bij www.vavia-webshop.nl
Publicatie datum : februari 2015

blz :

2 / 5

1.2.2 Inzicht in je werkomgeving
Naast je persoonlijkheid heeft jouw werkomgeving ook een belangrijke rol in hoe goed jij
bent in time-management. Concreet gaat het hier om de cultuur van jouw bedrijf en de
kwaliteiten en stijl van leidinggeven van jouw manager.
In een bureacratische omgeving waar de plannen voor het komende jaar helder zijn is
het anders werken dan in een innovatieve of commerciele omgeving. Inzicht in de cultuur
van jouw bedrijf kan je bijvoorbeeld via een OCAI krijgen (http://www.ocai-online.nl).
De stijl en kwaliteiten van jouw manager zijn ook van invloed. Stel jij hebt een manager
die vaak van prioriteiten wisselt dan is het duidelijk dat dit veel invloed op jouw werk
heeft. Inzicht in de kwaliteiten van jou manager kan bijvoorbeeld via deze test.
(http://vavia.nl/2013/02/24/hoe-goed-is-jouw-manager/)
Zowel de cultuur van het bedrijf waar je werkt als de manager kan je nauwelijks
veranderen, maar is het wel zaak goed te snappen wat de invloed hiervan is op jouw
time-management en daar dan ook rekening mee te houden.
1.2.3 Inzicht in je werk
Je hebt vast wel gemerkt dat je voor het werk wat je leuk vindt of makkelijk af gaat,
zelden tijd te kort hebt. Misschien heb je ook wel eens het gevoel dat alles lekker loopt
en dat je bijna niet te stoppen bent. Je zit dan in een ‘flow’.
Het onderstaande figuur maakt duidelijk waar het om gaat:
a. een hoge werkuitdaging (veel of moeilijk werk) en een lage werkbegaafdheid
zorgt voor stress, te weten angst en zorg
b. een lage werkuitdaging en een hoge werkbegaafdheid zorgt ook voor stress maar
dan door verveling en apathie (gebrek aan emotie, motivatie of enthousiasme)
c. de tussenstadia ‘routine’ en ‘spanning’ zijn de eerste tekenen van stress

Dit inzicht is belangrijk om te weten waar de werkdruk vandaan komt: is het de
hoeveelheid werk of gaat het om het soort werk qua uitdaging en benodigde
werkbegaafdheid.
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Als je nog geen lijst hebt met de dingen die je moet doen, dan is nu het moment
gekomen die lijst op te stellen en elke dag bij te houden. Maak een indeling wat je
vandaag moet doen, deze week, komende maand en dit jaar. En dit kan best een lange
lijst worden maar het gaat zorgen voor overzicht en daardoor rust. En bovendien je gaat
er beter door plannen en je kan makkelijker nee zeggen tegen een nieuwe opdracht.
Kijk vervolgens goed naar je agenda van afgelopen maand en naar je email van
afgelopen maand. Wat valt op? Waar besteed jij vaak of veel tijd aan? Kan je jouw
werkzaamheden in onderstaand overzicht (van S. Covey) weergeven? Alles wat in
kwadrant I staat zal je zeer waarschijnlijk zelf en direct moeten doen, alles wat in
kwadrant III staat kan je beter delegeren en kwadrant IV kan je lekker laten liggen.

1.3

Oplossingen

Zoals gezegd is het veranderen van je persoonlijkheid zeer lastig, net zoals de cultuur
van je bedrijf en de kwaliteiten van je manager. Dan blijft er nog maar 1 ding over: jij
zal beter moeten worden in time-management.
We waren hiervoor al begonnen met het verkrijgen van inzicht in de tijd-vreters. Maar
hoe nu verder:
1. zorg dat je in staat bent om goed de hoeveelheid werk in te schatten
Als je een nieuwe opdracht krijgt zal je moeten weten wanneer het klaar moet
zijn en hoeveel tijd het je gaat kosten en of je anderen nodig hebt om de
opdracht uit te voeren. Voor een opdracht die je nog nooit hebt gedaan zijn dit
zeer lastige vragen. Neem daarom de tijd, bespreek het met een collega, of laat
het een nachtje rusten.
2. Zorg dat je weet wanneer iets klaar moet zijn. En doordat je nu overzicht hebt
kan je ook zien of je alle opdrachten op de afgesproken momenten gereed zal
krijgen. Mocht dat niet zo zijn: direct met je manager bespreken en niet denken
dat je de opdracht wel sneller zal afronden. Gewoon open en eerlijk vertellen wat
jij op jouw bordje hebt liggen. En je weet: managers houden niet van problemen,
dus kom ook met mogelijke oplossingen.
3. Je kan ook (delen van) opdrachten delegeren. Dit is voor veel mensen een
moeilijke opgave. Wil je hierover meer weten, lees dan http://www.vaviaAangeschaft bij www.vavia-webshop.nl
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webshop.nl/delegeren-kan-beter En speciaal voor leidinggevenden raden we dit
boek aan: de Outputmanager, Leidinggeven zonder bevelen (EAN: 9789077432037)
1.4

Meer Tips

Als je goed zicht hebt op je werkzaamheden kan je het volgende gaan oppakken:
1. Kijk elke week (bv op vrijdag middag) eens terug op wat je gedaan hebt en of je
al beter in time-management bent geworden; leer van de dingen die je nog niet
goed hebt gedaan;
2. Neem in je weekplanning ook ruimte op voor onvoorziene zaken of voor
tegenvallers;
3. Ga voor sommige opdrachten op een plek zitten waar je niet gestoord kan worden
4. Weet wanneer je op je best bent. Als je ’s morgens fris bent, doe dan de
moeilijkere opdrachten;
5. Zorg dat je mail-box niet meer dan 5 items open heeft. Zet mail die meer tijd
nodig heeft dan 1 minuut in je agenda, zodat je voldoende tijd neemt om de mail
te beantwoorden en je je huidige werk niet onderbreekt.
6. Zeg vaker nee, als je weet dat je geen tijd hebt. Doe dit wel subtiel en
onderbouwd (bijvoorbeeld aan de hand van je to-do lijst en planning);
7. Doordat je rustig en planmatig werkt zal je werk vaker in 1 keer goed zijn, dat
geeft ook rust;
8. Als je een opdracht doet die je niet eerder hebt gedaan, werk dan met
tussenliggende dead-lines zodat je weet of je je planning moet bijstellen;
9. Time-management gaat m.n. over discipline en wilskracht. Rust is uitermate
belangrijk voor wilskracht. Een uur minder slapen op een nacht heeft al een
duidelijk en aantoonbaar effect op wilskracht.
10. Time-managemet kost tijd. Maak hiervoor 2 uur per week vrij en het begin zelfs
meer.

1.5

En nu aan de slag

Formuleer voor je zelf wat je over 3 maanden bereikt wil hebben op het gebied van timemanagement. Dit is jouw doel. En bedenk hoe je dat gaat bereiken, kortom jouw plan.
Houdt vervolgens een ‘logboek’ bij en over 3 maanden bekijk je dit logboek en jouw plan
en dit document: en zet je weer een stap om beter te worden in time-management.
Het nut van een logboek
Het is zeer interessant om eens bij te houden wat er speelt, wanneer het niet lukt om je
aan een voornemen te houden. Maak een korte aantekening op de planning en analyseer
dit na een week. Zijn er patronen te ontdekken? In tijd: zijn het vooral de woensdagen,
of vooral vrijdag-middag? In onderwerp: welk klus sneuvelt altijd als eerste? Zijn het de
denk of doe klussen? In reden: zijn het collega’s die allerlei vragen stellen, is het
vermoeidheid, geen zin, etc?
1.6

Het zware werk

Mogelijk heb je bovenstaand geen nieuwe of moeilijke tips gelezen. Het toepassen van de
tips in de praktijk is meestal lastig. Begin, leer, reflecteer en zoek jouw weg aan om
effectiever en efficienter met jouw tijd om te gaan.
Veel succes toegewenst.
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