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Woord vooraf

2011 is het jaar van power in het algemeen en voor secretaressen in het bijzonder.
In 2010 waren er al allerlei gunstige voortekenen. Zo was er een speciale uitgave
van Management Team over ‘powervrouwen’. Jammer dat er alleen aandacht was
voor topvrouwen als Doutzen Kroes, Femke Halsema en Annemarie van Gaal,
maar niet voor secretaressen.

Wél startte eind 2010 de training Powersecretaresse van Management Support.

Waarom powersecretaresse? Welnu, de tijden veranderen en ook de invulling van
het secretaressevak. De secretaresse van 2011 is niet langer het verlengstuk van de
manager, maar maakt een omschakeling van uitvoerend naar faciliterend en
sturend waar nodig. Ze verandert van iemand die achter de schermen opereert
naar iemand die op het podium staat. Ook de functietitel wijzigt. Hoewel
secretaresse niet direct zal verdwijnen, is er een verschuiving naar het klinkende
executive assistant, en zal de invulling van de functie veranderen. Er worden andere
competenties van je gevraagd en een andere manier van werken.

De secretaresse met power is in staat om heldere, onderbouwde keuzes te maken
op basis van haar eigen prioriteiten en niet alleen die van haar manager. De
houding van de assistant verandert van reactief naar proactief: meedenken, voor-
uitdenken, adviseren, beïnvloeden, faciliteren, anticiperen, plannen, managen van
informatie, sturen. Daar hoort ook timemanagement, het onderwerp van dit boek,
bij.

De tijd dat zwijgzaamheid een competentie was van de secretaresse, ligt gelukkig
ver achter ons. (Hoewel: is 1962 wel zo lang geleden?) De ontwikkelingen gaan dus
snel. Ben jij ‘bij’? Natuurlijk maakt het uit in welke branche je werkt, maar er is
geen ontkomen aan. Haak aan om niet binnenkort achter te lopen. Gaat natuurlijk
helemaal goed komen, want een andere goede eigenschap is nieuwsgierigheid…

Maak het motto ‘I have to change to stay the same’ tot jouw motto!

Veel plezier bij het lezen van dit boek.

Cas Wegman

Uitgever Management Support
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Inleiding

Weer een boek over timemanagement voor de secretaresse?

In 2004 verscheen ons eerste timemanagement boek voor secretaressen onder
de titel: Hoezo, druk, druk, druk? Daarin werd geprobeerd de problemen die
secretaressen toen met tijd ervoeren te tackelen. In 2011 blijkt dat er overeen-
komsten zijn maar ook dat de wereld niet stilgestaan heeft. Het Nieuwe Werken
(HNW) was in 2004 misschien wel in ontwikkeling maar nog geen begrip. Nu is
dat totaal anders. Het is een goede aanleiding om de oude timemanagementtech-
nieken nog eens tegen het licht te houden en in relatie te brengen met de
mogelijkheden die Het Nieuwe Werken biedt.

Hebben secretaressen het nu dan moeilijker dan anderen bij het managen van
hun tijd? Nee, dat niet. Maar zij zijn duizendpoten en manusjes van alles met zeer
veel verschillende projecten, taken en activiteiten. Zij zijn nog steeds aanspreek-
punt voor, coördinator van en verantwoordelijk voor diverse zaken en nog steeds
zijn er veel ad-hocwerkzaamheden in hun functie. Dit zal altijd spanning geven
als het gaat om tijdsbesteding.

De secretaressefunctie is de afgelopen jaren geëvolueerd van een puur dienst-
verlenende naar een meer organiserende en coördinerende functie. Het Nieuwe
Werken heeft dit proces duidelijk versneld! Het biedt de secretaresse kansen op
verdere ontwikkeling ommet power en communicatiekracht de uitdagingen op te
pakken! Duidelijke keuzes maken is en blijft de sleutel tot succes.

Dit boek geeft inspiratie door de belangrijkste onderwerpen rondom timemana-
gement te behandelen waar nodig gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk. Bij
het verzamelen van praktijkvoorbeelden is gebruikgemaakt van LinkedIn. Enkele
tientallen secretaressen hebben bijdragen geleverd aan discussies op de LinkedIn-
groep van Management Support. Enkelen daarvan zijn opgenomen in dit boek.

Dit boek kan op verschillende manieren gelezen worden: van A tot Z of, geheel in
lijn met de huidige tijdgeest: zappend langs de onderdelen die jouw interesse
opwekken.

De boekenlijst achter in dit boek en de verwijzingen naar diverse internetsites
leiden je naar onze belangrijkste bronnen.
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Tijd managen betekent balanceren. Dit lukt alleen wanneer er sprake is van
realistische zelfkennis, overzicht en structuur, duidelijke keuzes, een zekere mate
van planning en organisatie, en vooral communicatie en beïnvloedingskracht. Dit
zijn niet voor niets de belangrijkste onderwerpen in dit boek.

De tijd vliegt wanneer je (lekker) druk bent, geïnteresseerd bent, je lekker voelt of
wanneer je iets plezierigs aan het doen bent. De tijd sleept zich voort wanneer je je
verveelt, geen inzet hebt, ongemotiveerd bent, moet wachten of iets vervelend aan
het doen bent.

Veel vliegende tijd gewenst!

Peter Vos en Mark Balkenende

Dankwoord

Leontien Vos-van den Berg, Hermien Boot-van der Beek, Vera Bot, Cas Wegman
en Belinda Goedhart willen we bedanken voor hun onmisbare bijdrage aan de
totstandkoming van dit boek.

i n l e i d ing
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1 Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken (HNW) is hot. Iedereen heeft het er over maar weet iedereen
ook wat het is.

HNW wordt omschreven als ‘een visie waarbij recente ontwikkelingen in de

informatietechnologie als aanjager gelden voor een beter(e) inrichting en bestuur van
kenniswerk’.

Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en
-cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kennis-
werker en zijn manager.

Kenniswerker, ben ik dat?

Bij de term kenniswerker denk je mischien in eerste instantie aan wetenschappers,
IT’ers, consultants en dergelijke. Maar als je kijkt naar de definitie van een kennis-
werker: ‘iemand die kennis en informatie tot zich neemt en deze interpreteert, ontwikkelt
en vervolgens gebruikt en distribueert. Vaardigheden worden gebruikt om problemen te

signaleren en vervolgens oplossingen en alternatieven te zoeken’ dan zijn dat termen die zo
in een advertentie voor een (power)secretaresse zouden kunnen staan.

Is dat niet wat ver van mijn bed?
Nee, hoewel het voor iedereen weer anders ligt heeft bijna iedere moderne
secretaresse aspecten van het nieuwe werken in haar functie. In haar boekje
Adieu Secretaresse, Hello Assistant geeft Annemarie de Martines-van Schoonhoven
een leuk overzicht tussen het oude en het nieuwe werken toegespitst op de
secretaresse.

Het ‘oude werken’ Het ‘nieuwe werken’

Lange gangen met allemaal kamertjes. Hoe
belangrijker je bent, hoe groter je kamer. En ook: hoe
hoger op de hiërarchische ladder, hoe hoger in het
gebouw je een kamer hebt.

Open, transparante ruimtes. Iedereen is even
belangrijk. De algemeen directeur werkt tussen zijn
medewerkers.

De secretaresse zit in een kamer aan het einde van de
gang; onzichtbaar voor de afdeling.

De secretaresse is zichtbaar voor de hele afdeling,
want werkt tussen de collega’s.

Persoonsgebonden werkplekken. Iedereen zijn eigen
‘hok’, of je er nu bent of niet.

Activiteitengerelateerde werkplekken. Cockpits voor
concentratiewerk, cubicles voor werk waarbij je
gestoord mag worden, loungeplekken en tafels voor
het samenwerken.

Iedereen komt om negen uur, verdwijnt in zijn ‘hok’,
doet zijn ding, en iedereen verlaat het gebouw weer om
vijf uur.

Je werkt binnen zekere grenzen wanneer jij dat wilt en
waar jij dat wilt. Je komt naar kantoor om collega’s te
ontmoeten en met hen samen te werken.
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Het ‘oude werken’ Het ‘nieuwe werken’

Je wordt geacht van negen tot vijf aanwezig te zijn,
ongeacht wat je doet.

Je wordt niet afgerekend op het aantal uren
aanwezigheid, maar op resultaten.

Verticale, hiërarchische structuur, strakke lijnen
waarlangs alles moet verlopen.

Horizontale structuur. Mensen werken over
afdelingsgrenzen heen met elkaar samen
(projectorganisatie) of zelfs over de organisatiegrenzen
heen (netwerkorganisatie).

Managementstijl: command & control (directief
leidinggeven). Wantrouwen richting personeel.
Gevolg: personeel voelt weinig erkenning en neemt een
afwachtende houding aan. Productiviteit laat te wensen
over.

Managementstijl: loslaten en vertrouwen. Het faciliteren
van een nieuwe manier van werken. Gevolg: personeel
is gemotiveerd, is trots om bij deze werkgever te werken,
krijgt de ruimte om creativiteit en andere talenten te
laten zien, productiviteit stijgt aanzienlijk.

Afstand tussen management en personeel is groot. Op de werkvloer is geen afstand tussen management
en personeel.

Privé en werk zijn strikt gescheiden. Privé en werk lopen tot op zekere hoogte door elkaar
heen.

Je doet de taken die in je functieomschrijving staan. Je zet je kwaliteiten in daar waar ze nodig zijn.

Je werk zorgt voor brood op de plank. Naast dat je werk brood op de plank levert, draagt het
vooral bij aan persoonlijke doelen.

Je werk kost energie. Je werk levert meer energie op dan dat het je kost.

Kennis is macht. Kennis delen getuigt van kracht.

Het nieuwe werken omvat verschillende aspecten maar in dit boek worden er vier
uitgelicht die voor timemanagement en voor de secretaressefunctie van belang zijn.
1. Technologie en moderne communicatiemethoden maken andere werkpatro-

nen mogelijk.
2. De oude fysieke werkplek verdwijnt in een aantal gevallen.
3. De organisatiestructuur en -cultuur wijzigt. Aansturing gebeurt op doelstel-

lingen en niet meer op procedures.
4. Slimmer werken en meer productie leveren.

Technologie en moderne communicatiemethoden maken andere werkpatronen mogelijk

Ja, het is écht waar. De mogelijkheden voor communicatie zijn de laatste tien tot
twintig jaar enorm toegenomen. Het lijkt lang geleden, maar bijvoorbeeld in de
jaren ’80 en ook een stuk van de jaren ’90 was het normaal dat je een kantoor had
met een vaste telefoon. Er stond wel een computer waar je tekstverwerking mee
kon doen. Als je van je werkplek wegliep wist niemand waar je was (al waren er
mensen met een pieper). Eén of twee keer per dag werd de post gebracht en
gehaald….. Als je de deur achter je kantoor had dichtgeslagen dan was de dag
voorbij tenzij je papierenmeegenomen had om ’s avonds nog eens door te nemen.

Nu is alles anders. Als je wilt heb je:
– 24 uur per dag zicht op je e-mails, zowel privé als zakelijk;
– 24 uur per dag toegang tot alle relevante documenten;
– de mogelijkheid informatie die je ontvangt direct verder te distribueren;

hoofd s tuk 1
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– de mogelijkheid om wereldwijd te vergaderen zonder verplaatsing;
– de mogelijkheid om op vele plaatsen te werken, op kantoor, thuis, onderweg,

e.d.

en ben je:
– 24 uur per dag bereikbaar per telefoon;
– 24 uur per dag bereikbaar per e-mail of communicatie programma;
– altijd in staat om werkzaamheden te verrichten, waar je ook bent…..

De werkplek

De werkplek was vroeger een belangrijk onderdeel van je baan. Je werkplek of
kantoor was immers de plaats waar je veertig uur per week doorbracht. Deze
ruimte was van jou. En om dat aan de wereld te laten zien richtte je hem in als was
het een soort woonkamer. Planten, posters, foto’s van geliefde, kinderen en
huisdieren werden het kantoor binnengebracht om een sfeer te scheppen waar
je je in thuis voelde. Het kantoor van de toekomst is misschien nog niet overal aan
de orde van de dag maar de oude zekerheden zijn ook niet vanzelfsprekend. Zo
zien we een sterke toename van:
– flexplekken; oftewel je komt ’s ochtends naar kantoor, pakt je laptop en zoekt

een werkplekje. Afhankelijk van je soort werkzaamheden zoek je een stille
werkplek (voor concentratie werkzaamheden) of een project werkplaats
(tussen je projectcollega’s);

– thuiswerken; met een internetverbinding en een telefoon kun je vrijwel alles
thuis doen; het scheelt reistijd, file- of ov-vertragingsgevaar en voor sommige
mensen werkt het bijzonder goed;

– mobiele werkplekken; oftewel je werkgever heeft een aantal in het land
verspreide werklocaties en/of enige per dagdeel te huren werkplekken op
weer andere locaties. Afhankelijk van je werkzaamheden (en je privéschema)
kies je de beste werkplek voor die dag.

Diana Schelvis (senior management assistente bij Telegraaf Media ICT)

Ik ben managementassistente. Ik werk gewoon op kantoor. In de avonduren ga ik vanuit

huis soms inloggen op mijn werkplek (via mijn laptop) om de klussen te doen die veel

concentratie vergen. Ook heb ik draadloos internet en kan dus bij mijn kantooromgeving.

Ik kan wel bij de documenten die lokaal staan, niet bij die op de server staan. Als ik het van

tevoren weet, zet ik die documenten dus gewoon even over. Ik kan bij het merendeel van

de interne applicaties.

Afgelopen week was mijn dochter ziek en mocht ik thuis werken. Omdat mijn

kantoortelefoon doorgeschakeld staat naar mijn mobiel, merkt niemand dat ik niet op

kantoor ben. Behalve dan de mensen die langs mijn bureau lopen.

Voor mij heeft het nieuwe werken dus een enorme toegevoegde waarde!

he t n i euwe werk en
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De organisatiestructuur en -cultuur wijzigt

De organisatiestructuren van bedrijven en organisaties zijn volop in beweging.
Waar in het verleden het hiërarchische model veelvuldig aangetroffen werd in
bedrijven is dat nu heel anders. Hoe komt dit nu? Om te beginnen waren er
vroeger veel productiebedrijven. Deze produceerden producten maar ook organi-
saties die geen fysiek product voortbrengen zoals bijvoorbeeld banken en verzeke-
ringsmaatschappijen waren als productiebedrijf georganiseerd. De kenmerken
van dat soort bedrijven waren:
– Kennis zit in de top/management van de organisatie.
– Werk werd uitgedetailleerd zodat deeltaken snel en goedkoop uitgevoerd

konden worden.
– Veel procedures en controles om de kwaliteit te garanderen.
– Mensen waren gemakkelijk en snel in te werken en daarmee ook gemakke-

lijk te vervangen.

Met de opkomst van de kennisintensieve bedrijven, aangevoerd door de IT-sector
in de jaren ’80 ontstonden totaal anders georganiseerde bedrijven. Bijna omge-
keerd. De oude structuren bleken niet te functioneren voor bedrijven die snel en
flexibel moesten opereren met veel concurrentie. De hoge kennisintensiteit vroeg
om een ander aansturingsmodel. Zo ontstonden er projectorganisaties en later
netwerkorganisaties.

De kenmerken van deze bedrijven zijn onder andere:
– Kennis zit bij de medewerkers.
– Procedures op hoofdlijnen.
– Organisatie is gebouwd rond mensen en hun kwaliteiten. Mensen zijn

moeilijk vervangbaar.
– Binding van mensen is grote uitdaging.
– De arbeidsovereenkomst wordt ingehaald door de ZZP’ers.

De secretaresse is de laatste jaren gegroeid van een dienstverlenende strak
aangestuurde hulpkracht tot een zelfstandige professional die informatie ontsluit
en toegankelijk maakt en die de taken waarvoor je vroeger op kantoor moest zijn
(kopiëren, typen, koffie verzorgen e.d.) niet meer verricht.

Susanne van Heijst (PA to Director European & International Affairs Port of Rotterdam/

Chairman European Seaports Organisation)

Omdat ik voor het kantoor in Brussel af en toe ook daar fysiek aanwezig moet zijn is het

van belang dat ik kan werken zoals ik dat ook kan in Rotterdam (standplaats). Ik heb

inmiddels een laptop en als er een internetverbinding is kan ik aan de slag. Laptop open,

inloggen op het bedrijfsnetwerk via internet op een Citrix-platform met een token en

wachtwoord. Door het kunnen inloggen via internet op het bedrijfsnetwerk heb ik virtueel

hoofd s tuk 1

14



dezelfde werkplek als op kantoor. Inclusief bij de C-schijf kunnen en op de afdelingssschijf

kunnen werken. Ideaal, hierdoor werk je altijd realtime en is er geen ellende met

verschillende versies van documenten. Het is soms wel verwarrend voor collega’s want

het lijkt of je ‘gewoon’ achter je bureau zit.

Echter voor een goede afstemming blijft het van essentieel belang elkaar regelmatig in het

‘echt’ te spreken. Hoewel de personen voor wie ik werk veel weg zijn en niet op kantoor

zitten is persoonlijk contact belangrijk. Dagelijks veel telefonisch contact voor overleg en

via de mobiel (PDA) je mail met elkaar afhandelen. Veel gaat op basis van vertrouwen en

elkaar goed kennen. Hierdoor kan ik veel beslissingen zelf nemen en afwegingen maken.

Ik vind het nieuwe werken een vinding (overal kunnen werken indien nodig) maar zeker

niet voor alle dagen van de week. Maximaal één à twee dagen per week omdat je ook een

bepaalde aanwezigheid nodig hebt om aangehaakt te blijven binnen het bedrijfssysteem

(sociaal gezien).

Social media
Social media zijn misschien wel het belangrijkste symbool van het nieuwe
werken. In hoeverre ze inhoudelijk bijdragen aan beter, slimmer en sneller
werken kan nog kritisch worden bekeken maar als onderdeel van ons dagelijks
leven zijn ze niet meer weg te denken. 2010 was het doorbraakjaar van twitteren.
Steeds meer mensen sturen de hele dag allerlei berichten de wereld in. Nuttig?
Nutteloos? Er worden al mensen ontslagen omdat de inhoud van hun berichten
hun werkgever schaadde.

Even een definitie om het af te bakenen:
Social media zijn internettechnologie waardoor je 24 uur per dag informatie kunt

creëren en deze informatie kunt delen met anderen.

Hierna volgt een kort overzicht van wat er medio 2011 is en wat er mee kan. Pas
op! Als je dit leest is het waarschijnlijk al weer achterhaald.

Wat Wie Waarvoor

Netwerken Hyves Veel jongeren, verenigingen Sociale contacten

Facebook 20-40 Sociale contacten
Beurzen en
evenementen

LinkedIn AL Zakelijke contacten, veel
consultants, ZZP’ers

Reflectie en
Inspiratie

Blogs Professionals, journalisten,
consultants

Meningen en kennis delen

Twitter Wie niet? Meningen en ervaringen kort
delen

he t n i euwe werk en
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Wat Wie Waarvoor

Podcast Journalisten, wetenschappers,
professionals

Kennis verspreiden

Kennis Wikipedia Iedereen Kennis zoeken en kennis ter
beschikking stellen

Google Iedereen Het zoeken van alles, kennis,
informatie, beeld, geluid

Forums Beroepsgroepen,
hobbygroepen,

Kennis en ervaring delen en
uitwisselen

Leren Web learning Geïnteresseerden in bepaalde
onderwerpen

Leren op internet, cursussen
volgen

Webseminars Goeroes Kennis delen

YouTube Iedereen Beeld en geluid van bijna
alles wat ooit vastgelegd is.
Ook seminars, trainingen
e.d. vind je hier

De opsomming hiervoor is gegarandeerd onvolledig; de bekendere, meest ge-
bruikte media staan er in. De vraag die je je stellen kunt is ‘Wat kan ik hiermee in
mijn beroep als secretaresse?’ Een terechte vraag, veel lijkt gericht op vermaak,
privé-activiteit en hobbyisme. En, dat is ook waar. Om je omgeving te helpen
overtuigen hebben we een aantal nuttige toepassingsmogelijkheden op een rij
gezet:

Petra Nieuwveld-Jumelet (eigenaar secretariaatsbureau ARTEP)

Social media veel tijd?

Kijkend naar LinkedIn; dat zie ik niet als tijdrovend, maar om te netwerken. Ik zie het

als het lezen van mijn e-mails in Outlook. Via LinkedIn en Twitter kun je je mening geven,

maar ook vragen stellen.

In het begin vind je het leuk om bekenden te zoeken en veel connecties te krijgen,

maar daarna ga je gericht zoeken naar onderwerpen die je aanspreken. Je kunt er echt

mee netwerken en er zelfs opdrachten mee binnenhalen!

Een zeer aangename bijkomstigheid is dat je via google nog beter te vinden bent als je

een profiel hebt bij bijvoorbeeld LinkedIn.

Kortom: sociale media naast je ‘live’ netwerken is een hele goede combinatie.

Een dagje surfen op het net levert je meer op dan je denkt!

Netwerkenmedia:
Deze sites draaien om netwerken, mensen kennen, vrienden hebben e.d. Een
groot netwerk hebben is leuk, een groot netwerk gebruiken is nog veel leuker. Als
je een vraag hebt en hem post op je site krijg je – meestal binnen een paar uur –
tips, suggesties, doorverwijzingen, ervaringen, e.d. in de schoot geworpen om een
antwoord te vinden.

hoofd s tuk 1
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Veel van deze sites hebben groepen waar je je bij kunt aansluiten. Dit zijn geen
vrienden of bekenden in je netwerk maar bijvoorbeeld beroepsgenoten of geïn-
teresseerden in eenzelfde onderwerp. Als je hier je vragen stelt krijg je meestal
snel en gericht antwoorden, tips en doorverwijzingen.

Reflectie- en inspiratiemedia:
Hier kun je inspiratie opdoen als je je bijvoorbeeld verdiept in een nieuw
onderwerp of achtergrondinformatie moet verzamelen. Via een medium als twitter
kun je heel snel een beeld vormen van wat mensen ergens van vinden en kun je
bijvoorbeeld trends in kaart brengen.

Kennismedia:
Hier kun je snel kennis verzamelen, ordenen en omzetten in de vorm die past
bij jouw werkzaamheden.

Lerende media:
Hier kun je kennis en inzichten van hoog en actueel niveau tot je nemen. Waar je
vroeger naar een cursus of een seminar moest gaan kun je nu veel (inter)nationale
goeroes en trainingen thuis of op kantoor volgen.

De Nieuwe Manager
Het nieuwe werken geeft een nieuwe generatie managers met andere kwaliteiten
dan de vorige generatie. Omdat de kwaliteiten van een secretaresse aan moeten
sluiten bij de kwaliteiten van haar manager is het goed om eens naar die nieuwe
manager te kijken. Hoe opereert die zoal?

Resultaten
De nieuwe manager inspireert medewerkers om tot resultaten te komen. De wijze
waarop ze die behalen kan de medewerker grotendeels zelf bepalen. De manager
maakt afspraken met de medewerker over de te behalen resultaten en de
tijdstippen waarop die behaald moeten zijn.

Sociaal
De medewerkers komen elkaar niet meer iedere dag tegen op de vaste kantoor-
plaatsen en -tijden. De manager heeft een belangrijke rol in het tot stand brengen
van werkinhoudelijke en sociale contacten tussen medewerkers zodat er binding
met het bedrijf blijft bestaan en de teamprestatie groter wordt. Ook is het de taak
van de nieuwe manager om in de gaten te houden of medewerkers goed in hun vel
zitten en tijdig in te grijpen als dit niet het geval is.

he t n i euwe werk en
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Voorbeeld
De nieuwe manager heeft (net als de oude overigens) een belangrijke voorbeeld-
functie. Zo zal hij zelf goed bereikbaar moeten zijn, zelf de noodzakelijke
technische hulpmiddelen goed benutten en zelf blijk geven op een goede wijze
zijn tijd (privé en zakelijk) te managen.

Coördineren en plannen
De nieuwe manager zal een groot deel van zijn tijd besteden aan het coördineren
en monitoren van zijn medewerkers. Wie is waar en waar is hij mee bezig? Waar
ontstaan vertragingen in projecten? Wanneer zijn mensen voor nieuwe projecten
beschikbaar?

Wat betekent Het Nieuwe Werken voor de (power)secretaresse anno 2011?
De secretaresse zal de manager die op resultaten stuurt kunnen ondersteunen
door informatie voor die manager te verzamelen waarop hij zijn beoordelende rol
kan uitvoeren.

De secretaresse kan haar manager in zijn sociale taken ondersteunen door goede
voelhorens te hebben voor het welbevinden van medewerkers. Wanneer je de spil
bent in de interne communicatie kun je veel informatie voor je manager
verzamelen over hoe teams functioneren, hoe individuele medewerkers in hun
vel zitten, e.d.

De secretaresse kan haar manager aangeven op welk moment welk voorbeeld-
gedrag gewenst kan zijn. De manager kan hier dan op anticiperen. De secreta-
resse kan ook een rol spelen in de communicatie hiervan naar medewerkers.

De secretaresse kan haar manager goed ondersteunen in zijn coördinerende en
plannende taken. Zij kan informatie verzamelen voor de manager en ook haar
voelhorens gebruiken om informatie van medewerkers te filteren op relevantie en
betrouwbaarheid. Secretaressen weten vaak erg goed welke medewerkers bijvoor-
beeld te optimistisch zijn in hun planningen.

Het Nieuwe Werken biedt veel kansen aan de secretaresse. Het geeft handvatten
om je nieuwe rol als spin in het netwerk goed te vervullen door alle nieuwe
technologiën toe te passen. Voor de ZZP’ende secretaressen ligt het voor de hand
dat zij ook voor hun commerciele activiteiten sterk leunen op hun netwerken.

Om niet te verdrinken in de vele social media die er zijn raden wij aan hierin een
bewuste keuze te maken. Experimenteer met de verschillende mogelijkheden en
gebruik die media die bij jou passen en die bijdragen aan jouw ontwikkeling en
resultaten.

hoofd s tuk 1
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Sandra Hoeyenbos (Communications Officer bij Espaz every secretary)

Omdat het mijns inziens veel te maken heeft met het snel veranderend takenpakket van

secretaressen. Secretaressen zijn misschien (nog) niet in meerderheid actief binnen

social media maar de managers met wie zij werken zeker wel. Een ondersteuner die de

weg weet op LinkedIn, Twitter en Facebook (bijvoorbeeld) heeft een absolute meerwaarde

in haar vakgebied. Niet alleen op het gebied van netwerken, maar ook bijvoorbeeld waar

het gaat om het opdoen/uitwisselen van kennis, het vergaren van informatie en het

filteren van informatie. Zeker wat betreft dat laatste werken sociale netwerken heel (tijds)

efficiënt. Je hoeft niet steeds overal zelf naar te zoeken maar je hebt een actief filter om

snel bij de informatie te komen die je zoekt. Of je stelt een vraag binnen een forum of op

twitter. Ik denk dat een secretaresse er erg veel aan heeft om actief mee te denken over

mogelijke voordelen van social media voor de manager/afdeling/organisatie waar zij voor

werkt. Daarnaast betekent het een nieuwe en uitdagende dimensie voor haar vak. Ik ben

ook erg benieuwd naar de mening van anderen?

he t n i euwe werk en
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2 Zelfkennis

Timemanagement is goed beschouwd een vreemde term. Het verwarrende eraan
is dat het eerst en vooral zelfmanagement is. Tijd is namelijk voor iedereen in
dezelfde mate beschikbaar: het gaat erom wat je er mee doet. Ook jij hebt elke dag
24 uur, elke week 168 uur tot je beschikking enzovoort en de uitdaging is om je
tijd slim aan de juiste dingen te besteden. De juiste dingen doen qua werk en privé
zodat je regelmatig aan het einde van de dag een goed gevoel hebt over die zaken
die je hebt gedaan. En niet steeds vaker een slecht gevoel over alles wat je nog
moet doen of niet gedaan hebt. Als secretaresse ondersteun je mensen in het
bereiken van hun doelstellingen en soms voelt het of lijkt het alsof je een
‘marionet’ bent. De belangrijkste boodschap in dit boek is dat het erg belangrijk
is om regelmatig(er) ‘dirigent’ te zijn. Dit helpt om vaker en terecht een goed
gevoel te hebben over jou dag.

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt ingegaan op zelfmanagement, te
beginnen bij zelfkennis. Je kunt jezelf behoorlijk in de weg zitten om je tijd
optimaal te gebruiken. Denk maar eens aan uitstelgedrag, perfectionisme of
faalangst. Belangrijk is het besef dat ervaring hierin ook een belangrijke rol speelt.
Als je jong bent denk je alles aan te kunnen en geen grenzen te hebben. Door
schade en schande (ervaringen) leer je jezelf steeds beter kennen en weet je beter
om te gaan met de geboden uitdagingen.

Aan de hand van de volgende vragen leer je (nog) meer over je zelf en met die
kennis kun je beter om leren gaan met je dilemma’s rondom tijd. Allemaal
belangrijke componenten van zelfkennis.

Ben je positief of negatief ingesteld?
Ben je parelvisser of parelpletter?
Ben je onderhoudspersoon of ontwikkelingspersoon?

Ben je proactief of reactief?
Ben je solistisch, creatief, helper, optimistisch of perfectionistisch qua manier van

werken?

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op hoe je bovenstaande kennis om kunt zetten in
productieve communicatie- en beïnvloeding. Je wilt tenslotte steeds vaker be-
reiken wat je wilt bereiken en voorkomen wat je wilt voorkomen.
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Ben je positief of negatief ingesteld?
Het glas is halfvol of halfleeg. Het verschil lijkt marginaal, maar hoe vaak wordt
een dag niet gemaakt of verknald door een positieve of negatieve opmerking. ‘De
Nederlanders’ staan erom bekend dat ze eerder zien wat er niet goed gaat dan dat
ze het positieve zien en benoemen. Nog steeds ondergaan hele generaties
blijkbaar de gevolgen van het calvinisme (pas genieten in het hiernamaals) en
het daarbij passend onderwijssysteemwaarbij de rode pen werd gehanteerd om de
fouten aan te strepen in plaats van de groene pen om de goede antwoorden aan te
geven. Genieten van het moment is beter dan balen omdat iets gisteren niet gelukt
is of hopen dat het morgen wel gaat lukken. Als je luistert naar anderen zul je
diegenen die bijna per definitie negatief reageren, proberen te mijden en meer
contacten aanknopen met anderen die open en positief staan tegenover jou en wat
je doet. Anderen zullen deze keuze ook maken ten opzichte van jou.

Ben je parelvisser of parelpletter?
Je zou de mensheid kunnen verdelen in twee groepen mensen: de zogenaamde
parelvissers en de zogenaamde parelpletters.

Als je een parelvisser vraagt naar de hoogtepunten van haar leven, dan krijg je
een reactie met een aaneenschakeling van prettige gebeurtenissen (parels) die zij
in de loop van de tijd heeft meegemaakt. Haar leven lijkt op een ketting met vele
blinkende parels.

Dezelfde vraag aan een parelpletter levert een betoog op waar dieptepunten
worden aangestipt en zij verzucht dat het leven maar zwaar is. Haar leven zonder
parels maar met knopen (die de parels op hun plek houden), lijkt en is zeker geen
pretje!

Het gaat hier over verschillen in grondhouding die heel herkenbaar zijn. Jij
hebt vast liever parelvissers om je heen en vindt het ook lastig wanneer er te veel
collega’s parelpletters zijn.

Vraag

Wat ben je zelf: meer parelvisser of meer parelpletter? Uiteraard gaat het hier om
de grondhouding en niet om af en toe alleen op maandagochtend.
– Zie je ‘parels’ om je heen en vis je ze vaker op dan dat je ze plet?
– Zie je ‘parels’ om je heen en plet je ze vaker dan dat je ze opvist?
– Zie je überhaupt geen parels om je heen en weet je niet waarover dit

hoofdstuk gaat?
– Zie je best wel parels om je heen en doe je er weinig of niets mee?

Parelpletter
Je hebt je extra mooi gekleed omdat je je goed voelt en de eerste reactie van je
collega is: ‘Moet je naar een begrafenis?’

hoofd s tuk 2
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Je bent naar de kapper geweest en de enige reactie van je partner is: ‘Wanneer
maken ze het af?’

Eén keer is leuk, maar structureel levert dit, in de communicatie met elkaar
vooral frustraties op.

Parelvisser
Je komt een oude bekende tegen die er echt geweldig uitziet, zonder daar verder
bij na te denken zeg je: ‘Man, wat zie jij er fantastisch uit!’

Tijdens de vergadering ontstaat een impasse die door jou spontaan wordt
doorbroken door een opmerking over de prachtige zonsondergang buiten. Hier-
door kan de vergadering weer met nieuwe energie worden voortgezet.

Het voorbeeld van de parelvisser geeft aan hoe verschillend mensen zijn: de
één ziet het en doet er iets positiefs mee, terwijl anderen het niet zien of er iets
negatiefs mee doen.

Vraag
Waarin herken je jezelf ?
– Ben je iemand die zo veel mogelijk het goede probeert te zien en het

positieve uit het leven probeert te halen?
– Ben je iemand die veelal klaagt en het zichzelf en anderen het liefst zo lastig

mogelijk probeert te maken?

Genieten is waarschijnlijk een van de belangrijkste doelen in het leven. Genieten
is persoonsgebonden en net zoals bij geluk zal ieders definitie anders zijn.
Genieten wordt wel eens een gewaarwording die prettig is genoemd, of een
gewaarwording waar we naar op zoek zijn en naar verlangen. Genieten zit vaak
in kleine dingen geven en/of krijgen, zoals:
– een aai over de bol;
– vriendschap;
– warmte;
– een compliment;
– enzovoort.

Tips

– Geef de komende weken eens wat mensen die het verdienen een aai over hun bol,

besteed wat meer tijd aan je vrienden, geef warmte aan mensen uit je omgeving die

het nodig hebben en geef waar nodig en mogelijk complimenten. Dat wordt

genieten! Gedrag roept immers gedrag op. Door anderen een goed gevoel te geven,

krijg je warmte terug!

– Een tip voor degenen die zich duidelijk herkennen in het profiel van een parelpletter:

zet ‘figuurlijk’ eens een andere bril op en probeer de komende periode minder

z e l f k enn i s
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negatief uit de hoek te komen. In plaats daarvan probeer je af en toe een

compliment uit te delen of positief te reageren. Niet overdrijven, want dan geloven

de mensen je niet. Je zult het beslist merken: als je deze tips opvolgt, zal het na

verloop van tijd zowel voor jou als anderen meer genieten worden.

Ben je ‘onderhoudspersoon’ of ‘ontwikkelingspersoon?’

Onderhoudspersoon

De onderhoudspersoon vertaalt de wil om te verbeteren en te ontwikkelen nooit
in actie, hij/zij:
– gebruikt tijd om alles bij te kunnen benen;
– heeft geen tijd voor ontwikkelingsprojecten of voor projecten zonder on-

middellijk waarneembaar resultaat;
– werkt alleen om de status quo te behouden, problemen en kritiek te

voorkomen en zoekt naar kortetermijnoplossingen;
– wordt ‘geleefd’ door invloeden van buitenaf: telefoon, post, e-mail, onder-

brekingen en plotselinge bevliegingen.

Ontwikkelingspersoon

De ontwikkelingspersoon vertaalt de wil in actie, hij/zij:
– heeft lopende taken en projecten onder controle;
– houdt voldoende tijd vrij voor ontwikkelingsprojecten;
– eet elke dag een ‘olifantenburger’;
– heeft duidelijke (persoonlijke) doelen en wordt hierdoor geleid.

Vertoon je proactief of reactief gedrag?
In hun boek De proactieve secretaresse (SA Wijzer Persoonlijke Groei) geven Janet
Schutte en Relinde Leijten de volgende definitie:

‘De proactieve secretaresse bestuurt haar eigen functie en haar eigen functioner-
en nu en in de toekomst. Zij neemt de verantwoordelijkheid voor haar handelen.
Daarbij laat zij zich niet belemmeren door de omgeving’.

Zij neemt dus het heft in handen, is zich bewust van de plaats, visie en doelen van
de functie in de organisatie, is zelfstandig, maakt keuzes, neemt beslissingen,
groeit, leert, reflecteert, op de korte en lange termijn, is kwaliteitsbewust, kijkt
over grenzen heen, neemt risico’s, zoekt alternatieven en laat zich niet belemme-
ren door cultuur, organisatiestructuur, collega’s, leidinggevenden, procedures,
middelen.

hoofd s tuk 2
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De achterliggende factoren van deze definitie van Schutte en Leijten:

‘Proactief is niet in de toekomst kijken of voorspellen wat er gaat gebeuren.
Proactief is niet alleen maar het tegenovergestelde van reactief. Ook is het geen
wondermiddel dat alle problemen in organisaties oplost. Wat is het dan wel? Van
Dale geeft de kortste definitie: proactief is ‘niet reagerend, maar anticiperend’.
Anticiperen is ‘vanuit een bepaalde verwachting handelen’. Een zoektocht op
internet en literatuur leverde de volgende beschrijvingen op van proactiviteit’.

‘Proactief gedrag is meer dan alleen het nemen van initiatieven. Proactief gedrag
betekent dat je afhankelijk bent van de besluiten die je neemt en niet van de
omstandigheden waarin je verkeert. Je kunt namelijk iets teweegbrengen en je
bent daarvoor ook verantwoordelijk. Proactieve mensen wijten niets aan een
bepaalde situatie; hun optreden is een bewuste keuze. Voorbeelden van proactief
gedrag zijn:
• Ik ga alternatieven zoeken (in plaats van: ik kan er niets aan doen).
• Ik kan het ook anders aanpakken (in plaats van: zo ben ik nu eenmaal).
• Dat ga ik doen (in plaats van: als ik maar…).

Proactief gedrag is handelen en niet afwachten wat er gaat gebeuren. Als je
afwacht wat er gaat gebeuren, laat je het ook gebeuren’.

Proactief gedrag wordt ook omschreven als de mate waarin iemand actie onder-
neemt om haar omgeving te beïnvloeden. Iemand die zich niet beperkt voelt door
de situatie, maar de omgeving kan veranderen. Proactieve mensen creëren
mogelijkheden en nemen initiatief.

Proactieve personen hebben een beeld voor ogen van wat zij willen bereiken en
werken daaraan. Ondanks tegenwerking en tegenslag hebben zij succes.

Uiteraard kan niet iedereen altijd proactief zijn. In veel situaties is reactief denken
en handelen prima. In meer voorspelbare situaties kan reageren op situaties en
volgens de procedures prima volstaan. In meer onvoorspelbare, onverwachte
en nieuwe situaties is proactief vaak beter. Uiteraard is dit geen wet van Meden en
Perzen. Het gaat er juist om situationeel het juiste gedrag te vertonen. Niet altijd
pro- of reactief maar passend in de situatie. Een teveel aan proactiviteit in een
organisatie werkt niet, zeker niet als er een tekort is aan reactiviteit.

Van reactief tot proactief
Proactief versus reactief

De proactieve secretaresse maakt zelf keuzes, kijkt vooruit, neemt beslissin-
gen, handelt op eigen initiatief.

z e l f k enn i s
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De reactieve secretaresse wacht af, voert taken uit na een verzoek of opdracht
of draait op routine. Hierna volgen kort de twee varianten van vier secretariële
werkgebieden: mondelinge communicatie, schriftelijke communicatie, informa-
tiebeheer en organisatie en coördinatie.

Mondeling
Proactief mondeling communiceren is naar mensen toegaan, het gesprek aan-
gaan, vragen stellen, informatie die je hoort verwerken en er iets mee doen.

Reactieve mondelinge communicatie is afwachten tot iemand naar je toekomt,
telefoontjes aannemen en doorverbinden, weinig initiatief nemen in het gesprek
of het belscript volgen.

Schriftelijk
Proactieve schriftelijke communicatie is bijvoorbeeld op eigen initiatief schrijven
van conceptversies, voorstellen doen voor de agenda, vragen stellen tijdens de
vergadering, suggesties doen voor verbetering in stukken en inbreng leveren voor
de huisstijl.

De reactieve variant behelst het typen, controleren op spelling, lay-out, huisstijl
en versturen van stukken.

Informatiebeheer
Proactief informatiebeheer is actief omgaan met de informatie die binnenkomt.
De proactieve secretaresse neemt de post en mail door, selecteert de stukken,
handelt af wat ze kan en mag doen. De manager ontvangt een overzichtelijk
stapeltje en kan de meeste stukken voor kennis aannemen. De secretaresse weet
haar weg op internet en heeft een netwerk van mensen en andere hulpmiddelen
die ze kan inschakelen als dat nodig is.

De reactieve secretaresse volgt de procedures, bijvoorbeeld post openen,
stempelen en registreren, archiveren in opdracht of volgens routine.

Organisatie en coördinatie
De proactieve secretaresse wacht niet op een opdracht om een afspraak te
plannen, maar doet het direct naar aanleiding van relevante informatie. Zij
onderneemt tijdig actie wanneer de planning in het honderd loopt. De proactieve
secretaresse is een actieve projectmedewerker, die ideeën heeft en actie onder-
neemt. Zij zorgt er ook voor dat ze in projectgroepen komt waar ze graag in wil
zitten.

De reactieve secretaresse maakt of verplaatst op verzoek afspraken. In pro-
jecten voert zij de secretariële taken uit.

De proactieve secretaresse ondersteunt het management of een afdeling zodanig,
dat iedereen zo veel mogelijk aan het werk toekomt waar ze voor zijn. Dat betekent
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dat zij reactief of proactief handelt al naar gelang dat effectief is. Wat de taken zijn
van de secretaresse en hoe zij die uitvoert is afhankelijk van enerzijds de belangen
van de organisatie anderzijds haar eigen belangen.

Het is belangrijk dat haar persoonlijke belangen niet botsen met die van de
organisatie. Wanneer de mensen voor wie zij werkt een uitvoerende, reactieve
secretaresse verwachten en zij vindt het prettig zaken naar zich toe te trekken en
initiatief te nemen, dan zijn er moeilijkheden te voorspellen.

De secretaresse ondersteunt een of meer managers of een afdeling. Haar doelen
en taken vloeien voort uit de doelen van de afdeling of de manager voor wie zij
werkt. Zij neemt taken over van haar opdrachtgevers, zodat zij hun tijd kunnen
besteden aan het bereiken van hun doelen. Haar hoofdtaken zijn meestal post,
telefoon en agenda. Een proactieve secretaresse neemt meer taken van haar
opdrachtgevers over en ze bereidt werk voor. De manager hoeft bij wijze van
spreken alleen nog maar van afspraak naar afspraak te gaan met keurige pakketjes
en routebeschrijvingen die klaarliggen. Tussen de afspraken door heeft hij tijd om
zich voor te bereiden met de stukken die de secretaresse heeft samengevat of in
concepten heeft geschreven. Hij heeft geen ballast aan zijn hoofd. Wat moet ik
meenemen?Heeft de klant wel een antwoord gekregen?Waar zijn die stukken?Hij
kan zich volledig richten op zijn belangrijke taak: de omzet, targets of andere
doelen.

Belangen van de secretaresse
Essentieel is dat de proactieve secretaresse en de mensen voor wie zij werkt
goed met elkaar communiceren. Zij wisselen hun belangen, wensen en ideeën
over de functie-invulling uit. De proactieve secretaresse neemt niet klakkeloos
aan wat anderen vragen, maar draagt alternatieven aan en laat zien wat voordelen
zijn van proactief werken. Zo geeft zij richting aan haar functie.

Naast de wensen voor de functie op de korte termijn, heeft de proactieve
secretaresse doelen voor de langere termijn. Ze wil bijvoorbeeld ergens heel
goed in worden of zich breed ontwikkelen, de beste secretaresse worden of wellicht
een andere functie. De belangen van de proactieve secretaresse op korte en lange
termijn en die van de organisatie kunnen prima samengaan.

Goede communicatie is daarvoor belangrijk maar ook het stellen van prio-
riteiten, plannen enzovoort.

Achtergronden van proactief gedrag
Binnen organisaties wordt momenteel veel gewerkt met competenties voor
medewerkers. Een competentie is een beschrijving van concreet gedrag, dat
nodig is om succesvol te functioneren.
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Vier elementen brengen gedrag tot stand en liggen ten grondslag aan een
competentie: persoonseigenschappen, houding, vaardigheden en kennis.

Proactief werken vergt dat het in je zit, je erin gelooft en dat je voldoende kennis
en vaardigheden bezit.

Vaak wordt de zogenaamde ‘big five’ gebruikt om de vijf dimensies van de
persoonlijkheid te beschrijven die leiden tot consistent gedrag van een persoon in
verschillende situaties gedurende een langere periode. De dimensies zijn:
• Introvert – extravert: ben je naar binnen of naar buiten gericht? Ben je een

prater of een denker?
• Vriendelijk – onvriendelijk: ben je gericht op anderen of op jezelf? Ben je

inlevend en attent of meer competitief ingesteld?
• Stabiliteit – instabiliteit: ben je uit je evenwicht te brengen of ervaar je niet

snel spanning?
• Zorgvuldig – onzorgvuldig: hecht je gewicht aan je taken, kwaliteit en regels

en normen of laat je het leven op je afkomen en reageer je impulsief en
onvoorbereid?

• Volgzaam – autonoom: houd je je vast aan hoe het is, ga je voor zekerheid of
sta je open voor nieuwe ervaringen en ben je nieuwsgierig en creatief.

Big five: inschatting voor de reactieve en proactieve secretaresse (Schutte en
Leijten)

reactief proactief
introvert – extravert 70 – 30 50 – 50
vriendelijk – onvriendelijk 80 – 20 80 – 20
zorgvuldig – onzorgvuldig 90 – 10 90 – 10
stabiel – instabiel 80 – 20 80 – 20
volgzaam – autonoom 70 – 30 30 – 70

De verschillen tussen persoonseigenschappen voor proactieve en reactieve secre-
taressen zijn te vinden op de dimensies: introvert – extravert en volgzaam –

autonoom.

Een proactieve secretaresse reageert zowel extravert als introvert op zaken.
Extraversie is nodig om op personen af te stappen, om kennis en informatie uit
te wisselen en zaken gedaan te krijgen. Ze kan beïnvloeden en overtuigen. Ze is
allesbehalve de zwijgzame secretaresse van vroeger. Aan de andere kant is een
proactieve secretaresse geen flapuit; zij weet heel goed waartoe ze iets vraagt. Ze
neemt zaken van anderen aan, luistert goed en vindt het niet vervelend om achter
de schermen te werken.
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Een groter verschil valt te zien bij de dimensie volgzaam – autonoom. De proactieve
secretaresse is meer autonoom terwijl de reactieve secretaresse meer volgzaam is.
De proactieve secretaresse heeft autonomie nodig om zelfstandig, vooruitdenkend,
soms creatief en met enig risico een beslissing te nemen en in actie te komen. Bij
problemen kan ze niet altijd terugvallen op anderen of op bestaande routines. Ze
volgt eigen ideeën en afwegingen. Toch kan de proactieve secretaresse zich
uiteraard ook dienstverlenend opstellen. Ze voelt zich ook vandaag de dag niet te
goed om koffie te halen voor de manager en het bezoek.

Proactieve secretaressen voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor hun ge-
drag en de resultaten die ze daarmee boeken. Zij weten dat ze invloed kunnen
uitoefenen door zelf in actie te komen en initiatieven te nemen. Ze laten, precies
zoals de definitie van proactiviteit aangeeft, zich niet tegenhouden door de
omgeving.

Proactieve secretaressen hebben een positief en accuraat zelfbeeld en dus veel
zelfkennis en een realistisch vertrouwen in zichzelf. Ze nemen verantwoordelijk-
heid voor hun eigen handelen. Ze reflecteren en leren, zo groeien en ontwikkelen
zij zich voortdurend.

Tips

• Moet je proactiever werken terwijl jij weet dat het niet in je zit? Onderzoek dan of een

loopbaanadvies mogelijk is. Je presteert en voelt je stukken beter als je doet waar je

goed in bent.

• Op welke gebieden wijt je succes aan aanleg en falen aan het ontbreken van aanleg?

Op welke gebieden geloof je in toeval? Wanneer wijt je iets aan de omstandigheden?

• Kijk naar dagelijks voorkomende zaken. Waar ligt het aan dat vandaag het eten

mislukt, je chagrijnig bent, een klacht binnenkomt over de onbereikbaarheid van je

manager? Maar ook: waar ligt het aan als je kind je een knuffel geeft, je partner met

een bos bloemen thuiskomt, een collega op tijd zijn stukken aanlevert?

• Hoe klopt jouw zelfbeeld met het beeld dat anderen van je hebben? Vraag anderen om

feedback. Wat zijn je kwaliteiten, waarin onderschat jij jezelf, wat kan je minder goed?

• Schrijf een maand lang elke dag op wat je die dag goed hebt gedaan, waar je van

genoot en trots op bent. Je zult zien dat je daarna positiever denkt over jezelf.

• Help collega’s met het ontwikkelen van een positief en accuraat zelfbeeld. Geef

feedback die de inzet benadrukt. Zeg liever:‘Het is je goed gelukt om daar een

duidelijke brief van te maken’ dan ‘Dat is een duidelijke brief.’

Wat is jouw manier van werken?
Hoe goed ken je jezelf qua (voorkeurs)manier van werken? De volgende vijf
manieren van werken spelen een grote rol bij het benutten van je tijd. Deze rol is
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of positief als je de kracht ervan weet te benutten of negatief als je in de valkuil
ervan duikt.

Je kunt het gemakkelijk onthouden door een ezelsbruggetje: SCHOP.

Solist(CHOP)
Je werkt het liefst/het beste in je eentje. Je kunt je goed op één ding concentreren
en laat je niet snel afleiden. Samenwerken vind je een vorm van tijdverspilling. Je
houdt niet zo van overleggen en vergaderingen; je vindt dat je beter je tijd gebruikt
door lekker in je eentje bezig te zijn. Problemen los je het liefst zelf op. Je worstelt
liever in je eentje aan een lastig probleem terwijl je eigenlijk wel weet dat je sneller
de oplossing hebt door iemand een vraag hierover te stellen. Je kunt je goed
concentreren op een bepaald onderwerp. Storingen en het schakelen van de ene
klus naar de andere kosten echter veel energie. Als secretaresse ontkom je niet aan
samenwerken maar als je het enigszins kunt voorkomen dan ga je daar voor. Je
schakelt anderen vaak te laat in en stelt het informeren van anderen uit. Solisme
heeft soms ook met je achtergrond en/of opvoeding te maken. Bijvoorbeeld een
moeder die regelmatig het volgende tegen je zei: ‘Je hebt het er zelf naar gemaakt,
dus los het ook maar zelf op’.

(S)Creatieveling(HOP)
Je hebt eindeloos veel ideeën. Je bent vaak met meerdere dingen tegelijk bezig en
het komt regelmatig voor dat je iets niet afmaakt. Je gedachten dwalen wel eens af
terwijl je met een klus bezig bent. Je bureau is een rommeltje en je moet soms
lang zoeken om iets te vinden. Je begint soms met iets nieuws zonder het oude
(helemaal) afgemaakt te hebben. Je denkt buiten bestaande kaders en springt
regelmatig van de hak-op-de-tak.

(SC)Helper(OP)
Collegialiteit staat met stip op 1 bij je. Als iemand iets aan je vraagt zeg je nooit
nee. Je eigen werk staat regelmatig onder druk door de verzoeken van de ander.
Anderen komen altijd naar jou toe met hun vragen en dat geeft je aan de ene kant
voldoening maar je bent ook regelmatig met zaken bezig die niet tot je werk-
zaamheden behoren. Je zorgt beter voor anderen dan voor jezelf. Je doet er alles
voor om de goede sfeer te behouden en wordt door anderen gewaardeerd voor je
inzet. Je schermt jezelf onvoldoende af en daar wordt regelmatig misbruik van
gemaakt. Je reageert meestal meteen op e-mails en verzoeken van anderen. Je
komt pas aan je eigen klussen toe als je de klussen van/voor anderen hebt gedaan.
Je neemt ook nog wel eens de notulen mee naar huis omdat daar op het werk geen
tijd meer voor was. Veel secretaressen herkennen zich in de valkuilen van de
helper.
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(SCH)Optimist(P)
Je neemt je aan het begin van de dag voor om enorm veel te gaan doen (een
indrukwekkende actielijst). Dat lukt vaak niet, maar je blijft er elke dag weer in
volharden. De rasoptimist zegt aan het einde van een dag als lang niet alles af is:
‘Morgen is er weer een dag.’ Je collega’s waarderen je om je optimisme en je
goede humeur. Zelfs als je iets niet op tijd af hebt, wordt het je vaak vergeven.
Plannen werkt niet voor je want in de werkelijkheid gaat het toch altijd anders. Je
hebt altijd een overvolle ‘agenda’. Je laat je niet snel uit het veld slaan en trekt met
je energieke houding zaken ogenschijnlijk weer recht. Je maakt regelmatig
dezelfde fouten en lijkt daar niet van te leren. Je zit regelmatig in de stress,
maar laat je er niet door van de wijs brengen. Je blijft zeggen:‘Natuurlijk doe ik dat
even voor je!’ Je houdt jezelf regelmatig voor de gek door te denken dat een klusje
je maar tien minuten gaat kosten, terwijl het in werkelijkheid een halfuur is. De
dag is meestal dan ook niet lang genoeg om alles te doen maar ja: morgen weer
een dag!

(SCHO)Perfectionist
Je gaat elke keer voor de 10+. Je checkt je werk meerdere malen voordat je
tevreden bent. Je vindt dat je vaak te weinig tijd hebt om de dingen echt goed te
doen. Je ervaart vaak tijdsdruk. Je ontvangt complimenten over de kwaliteit van je
werk, maar twijfelt er toch aan of je werk wel goed genoeg is. Je geeft moeilijk
werk uit handen omdat je het zelf beter kunt. Je houdt het liefst zelf de touwtjes in
handen waardoor er regelmatig te veel werk op je bordje ligt. Je bent niet vaak echt
tevreden. Je vindt het lastig feedback te krijgen. Je neemt regelmatig werk mee
naar huis. Perfectionisme komt vaak voort uit onzekerheid. In de opvoeding kan
je geleerd zijn alles wat je doet zo goed mogelijk te doen. Je kunt niets ‘quick &
dirty’ doen. Het loslaten van perfectionisme is lastig als het in je genen zit.
Diegenen die het lukt om er anders mee om te gaan hebben hier lang over gedaan
en wat schade en schande meegemaakt.

Ben je
– Solist?
– Creatieveling?
– Helper?
– Optimist?
– Perfectionist?

Is het meer de kracht of de valkuil die je duidelijk herkent in je eigen manier van
werken?

Vaak antwoorden secretaressen dat ze van alles wat in hun manier van werken
hebben. Dat is op zich waar, maar over het algemeen zijn er twee of drie sterker
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dan de andere. Helpers en perfectionisten komen bijvoorbeeld duidelijk meer
voor bij secretaressen dan in andere beroepsgroepen. Een dienstverlenende
houding en kwaliteitswerk zijn competenties die worden gewaardeerd in een
secretaresse. Sommige combinaties hebben de neiging om de valkuilen zelfs te
versterken. Denk maar eens aan HO/OH, PH/HP, OC/CO en SP/PS.

Belangrijk is het om de krachten en valkuilen van deze manier van werken bij
jezelf te (h)erkennen. Vervolgens kun je jezelf ‘ranken’ in de volgorde van 1-5: de
eerste herken ik het sterkst in mijn gedrag tot de laatste manier van werken die ik
het minst kenmerkend vind voor mijn manier van werken. Als je dat lastig vindt,
kun je anderen die je goed kennen vragen wat ze het meest bij jou vinden passen.
Je zou ook kunnen vragen of ze tips hebben qua valkuilen of dat ze het puur als
kracht zien. Probeer vervolgens bewust te sturen op de kracht van de manier van
werken en de valkuilen zo ondiep mogelijk te laten zijn. In de volgende paragraaf
volgen nog wat tips per manier van werken.

SCHOP tips
Elke manier van werken heeft sterke(re) kanten en zwakke(re) kanten. Het
voorkomen dat je doorslaat in solisme, creativiteit, helpen, optimisme en perfec-
tionisme is het belangrijkste. Als secretaresse sta je misschien te veel klaar voor
anderen en ben je te optimistisch over wat je allemaal kunt doen in de beschikbare
tijd. Als je je daar bewust van bent kun je leren beter in balans te komen door
ander gedrag op te roepen als je in de valkuil dreigt te vallen. Je collega’s hebben
ook een gebruiksaanwijzing. Als je je eigen gebruiksaanwijzing beter kent en er
beter mee omgaat, ben je vaak ook beter in staat om anderen te attenderen wat
hun gedrag met jou doet.

Tips voor de solist

– Vraag vaker om feedback en input van anderen.

– Informeer vaker en eerder anderen over wat je aan het doen bent en de voortgang.

– Plan realistisch eigen klussen in je agenda.

– Probeer de tijd dat je met een klus bezig bent te beperken tot maximaal een uur.

Tips voor de creatieveling

– Zorg voor een (meer) opgeruimde werkplek.

– Rond eerst dingen af, voordat je met iets nieuws begint.

– Begin de dag met een klus die je niet leuk vindt, bijvoorbeeld archiveren.

– Schrijf ideeën eerst op in een bestand en nog niet op je actielijst. Dit voorkomt dat je

er meteen mee aan de slag gaat.
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Tips voor de helper

– Zet niet altijd de ander op de eerste plaats.

– Vraag ook eens de ander om hulp.

– Zeg minimaal een keer per dag, beargumenteerd nee tegen een verzoek.

– Denk eerst ‘Moet ik dit nu doen?’ voordat je iets doet voor een ander.

– Vraag wanneer het af moet zijn en bepaal vaker dat het niet meteen hoeft.

Tips voor de optimist

– Hou een realistischer tijd aan voor een klus: bijvoorbeeld anderhalf tot twee keer de

tijd die je normaal voor eenzelfde taak neemt.

– Beloof alleen iets als je het zeker kunt nakomen.

– Zeg minder vaak dat je het wel even doet; je weet dat dat niet reëel is.

– Vraag om een time-out en kom later die dag terug op een verzoek.

Tips voor de perfectionist:

– Sla de laatste twee controles eens over en merk dat het dan ook goed is.

– Vraag jezelf regelmatig af wat de meerwaarde is van je inspanningen om het perfect

te doen en doe ook eens iets wat meer ‘quick & dirty’. Sommige werkzaamheden

van een secretaresse vereisen of verdienen perfectionisme. Maar andere echt niet of

niet echt, dus niet! Goed is goed genoeg.

– Bepaal op voorhand hoe lang je over een klus maximaal gaat doen en houd je

hieraan.

– Vraag wat anderen vinden van je werk en schroef je hoge kwaliteitsnormen bij aan de

hand van de feedback.

Zelfinzicht helpt het roer in eigen handen te houden, effectiever te communi-
ceren en je invloed te vergroten. In de volgende paragrafen vind je een aantal tips
rondom communiceren en beïnvloeden.
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3 Structureren

Structureren is ‘het aanbrengen van een logische indeling’. Ondanks alle ver-
anderingen in de wereld en alle veranderingen in onze manier van werken en
communiceren, geldt deze definitie gelukkig nog steeds….

Het aanbrengen van een structuur vormt de basis van het voeren van goed
timemanagement. Het besteden van tijd aan structureren betaalt zichzelf altijd
weer terug.

Je komt ze nog steeds wel tegen, die mensen die feilloos uit een enorme berg
rommel het juiste document halen, maar ze worden steeds zeldzamer. Misschien
omdat informatie steeds meer elektronisch bewaard wordt en daardoor het gevoel
dat sommigen mensen bezitten om dingen te vinden een kleinere rol speelt.

De hoeveelheid informatie die we moeten verwerken is vele malen groter dan –

pakweg – twintig jaar geleden. Zonder goede structuur verdrink je in prikkels,
verwachtingen en een overvloed aan informatie.

De basisprincipes van een goede structuur
In de natuur zie je een aantal voorbeelden van een goede structuur. Wij houden
van de boom als voorbeeld. Een boom heeft wortels (de basis) en een stam. Aan de
stam bevinden zich takken en aan de takken uiteindelijk (behalve ’s winters
natuurlijk) bladeren. Als alle blaadjes aan de wortels zouden groeien dan was er
geen sprake geweest van een boom maar van een bladerbal. Een chaotische berg
bladeren. Maar dankzij de structuur die de boom heeft kan ieder blaadje of naaldje
wat licht opvangen en daarmee zijn taak vervullen.

35



In dit hoofdstuk word je geholpen je eigen boom te maken. Een mooie even-
wichtige boom die stevig in de grond staat, er mooi uitziet en een genoegen is om
naar te kijken.

De wortels van de boom bepalen onder andere de stevigheid ervan. Zoals in je
leven je persoonlijke stevigheid voor een groot gedeelte bepaald wordt door de
waarden, normen en overtuigingen die zich bij jezelf geworteld hebben.

Als je weet hoe die van jou eruit zien en wanneer je jezelf goed kent
(bijvoorbeeld na het bestuderen van hoofdstuk 2) dan kun je je wortels intekenen.
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De stam van je boom
Doelen zijn de ultieme resultaten die je kunt behalen. Probeer je doelen te zien
als de stam van de boom. Doelen geven richting aan je activiteiten. Het bereiken
van een doel kost energie maar kan ook voldoening en nieuwe energie opleveren.

Voordat je je tijd kunt gaan toebedelen aan taken en acties, is het belangrijk dat
je op verschillende niveaus je doelstellingen kent. Veel doelstellingen zijn je eigen
keuze, maar sommige doelstellingen kies je niet zelf: die worden je opgelegd.

Doelen en dromen
Het is belangrijk deze twee begrippen goed te onderscheiden. Dromen zijn
wensbeelden van een toekomstige situatie. Zij zijn in de regel weinig concreet.
Doelen zijn echter – wanneer zij effectief bijdragen aan je tijdsbesteding – zeer
concreet.

SMART en fun

Een doel moet aan een aantal eisen voldoen om effectief te kunnen zijn. Het
volgende lijstje ken je waarschijnlijk al, maar ik stip het toch nog maar even aan:
een doel moet namelijk ‘SMART’ zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realis-
tisch en Tijdgebonden. Wanneer je je doelstellingen formuleert, is het verstandig
deze naast dit korte lijstje te leggen.
– Specifiek: je doel moet ergens over gaan. Een te algemeen doel (bijvoorbeeld

gelukkig worden) is te vaag gesteld om daadwerkelijk sturing aan je energie
en tijdsbesteding te kunnen geven.

– Meetbaar: wanneer je je doel kunt meten, kun je ook vaststellen of het doel
bereikt is. Een doel is meetbaar te maken door het te kwantificeren (getallen,
geld) of door het mogelijk te maken om het met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden.

– Acceptabel: een doelstelling is minder effectief wanneer het niet acceptabel is
voor jou of voor anderen die aan de realisatie van het doel moeten bijdragen.

– Realistisch: een doelstelling die realiseerbaar is, maakt dat je doel bijdraagt
aan je resultaten. Een te ambitieus gesteld doel kan je frustreren in plaats van
motiveren.

– Tijdgebonden: als je geen tijdslimiet stelt aan je doelstelling, dan kun je niet
op gepaste tijden bekijken of die doelstellingen bereikt zijn of dat je ze moet
bijstellen.

Los van bovenstaande eisen, die aan een doel te stellen zijn, moet een doel
eigenlijk ook ‘fun’ zijn. Met andere woorden: je doelen zouden zo leuk moeten
zijn dat ze je motiveren om ze te bereiken. Vergeet bij het formuleren het fun-
gehalte dus niet. Het behalen van een doel dat je geen plezier geeft, is misschien
de moeite niet waard.
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Voorbeelden van doelen voor de secretaresse van nu:
– verbeteren van de communicatie binnen het bedrijf;
– beter gebruikmaken van sociale media;
– zorgdragen voor efficiënte vergaderingen.

De dikke takken aan je boom

Resultaatgebieden
Om ordening aan te brengen in je leven (werk en privé), is het creëren van
resultaatgebieden één van de belangrijkste hulpmiddelen. Een resultaatgebied is
een afgebakend, samenhangend en substantieel deel van je tijdsbesteding waarop
je tot concrete resultaten wilt komen. Het is de basis waarop je besluit waaraan tijd
en energie te gaan besteden.

Hoe definieer je resultaatgebieden?
Er zijn twee mogelijke manieren: van boven naar beneden en van beneden naar
boven. Beide methoden zijn goed bruikbaar.

Van boven naar beneden

In deze methode bedenk je op welke gebieden je resultaten wilt behalen. Veelal
zijn dit de grote brokken in je functie en de grote brokken in je privéleven. Onder
aan deze paragraaf vind je enkele voorbeelden van resultaatgebieden zoals die
door anderen worden toegepast.

Van beneden naar boven
In deze methode start je met het opschrijven van alle activiteiten die je de
afgelopen periode hebt verricht en alle activiteiten die de komende tijd van je
verwacht worden. Deze activiteiten kun je vervolgens groeperen in maximaal tien
logisch bij elkaar behorende resultaatgebieden.

Waarom tien?
Er is een aantal redenen om niet meer dan tien resultaatgebieden te definiëren,
namelijk:
– Meer resultaatgebieden geeft een te grote versnippering en daarom minder

overzicht.
– Tien resultaatgebieden is voor de gemiddelde mens te bevatten. Sommigen

komen op acht of negen uit. Als dat in jouw geval zo is: geen probleem!
– Te weinig resultaatgebieden (bijvoorbeeld: werk en gezin) geeft te weinig

houvast. Het zal je niet helpen tot keuzes te komen.
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Wat is het resultaat van mijn resultaatgebieden?

Na het omschrijven van je resultaatgebieden krijgt je boom gestalte. Ineens lijkt
hij op een boom! Een hele concrete boom!

Voorbeeld van hoofdgebieden van een secretaresse
1. manager 1;
2. manager 2;
3. manager 3;
4. archief;
5. vergaderingen;
6. beurzen;
7. offertes;
8. films;
9. fitness;
10. reizen.

De kleine tak(k)en van je boom
Iedere personeelsadvertentie staat er vol mee: taken en verantwoordelijkheden
(overigens nogal eens door elkaar gebruikt). Het geeft aan wat de personeel
zoekende organisatie verwacht van de functionaris. Taken worden veelal omschre-
ven als activiteiten die aan bepaalde resultaten moeten bijdragen. Deze resultaten
worden overigens in veel personeelsadvertenties niet genoemd, maar dit terzijde.
In je streven naar een goede benutting van je tijd zijn taken belangrijke zaken.

Zij zijn die activiteiten die bijdragen aan de realisatie van jouw doelen én zij
zullen vallen binnen een van de door jou gedefinieerde resultaatgebieden. Het feit
dat in personeelsadvertenties taken vaak vrij vaag overkomen, komt doordat een
taak bestaat uit meerdere acties. Een taak kan niet in één keer uitgevoerd worden.

Taken vormen daarmee een tussenstap tussen de resultaatgebieden (waarop wil ik
resultaten behalen?) en de uiteindelijke concrete acties (wat ga ik nu doen?).

Taken geven antwoord op de vraag: ‘Wat moet ik gaan doen om mijn resultaat
te behalen?’

Hoe omschrijf je een taak?
Voor taken geldt min of meer hetzelfde als voor een doel. SMART en fun dus. Het
is van wezenlijk belang een taak te koppelen aan het resultaat dat je met de taak
wilt bereiken. Dat maakt een taak meetbaar en stimulerend. Wanneer je je taken
gaat omschrijven, zul je merken dat je veel verschillende taken hebt. Sommige
taken blijken tijdelijk waar anderen steeds weer terugkeren.
Dat is normaal.
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Tip

Als je opmerkt dat steeds meer taken onveranderd blijven, dan is het wellicht goed dat je

– de doelstellingen die daaraan gekoppeld zijn regelmatig bijstelt;

– je afvraagt of deze taak nog steeds motiveert.

Wat kun je nog meer met een taak?
Een taak leent zich uitstekend voor delegeren (zie voor details de paragraaf over
Delegeren). Waar een resultaatgebied niet delegeerbaar is en een actie voor
degene die deze actie gedelegeerd krijgt weinig motiverend is, is het mogelijk
de taak optimaal te delegeren. Het resultaat is vastgelegd, de acties zijn zelf
invulbaar door diegene die de taak gedelegeerd krijgt.

De naalden aan je boom
De naalden aan je boom zijn je acties. Die zijn het meest actief van alle onderdelen
van je boom. Het woord ‘actie’ ruikt en klinkt naar doen. Wanneer een vakbonds-
leider ‘actie’ roept, weet iedereen dat er iets gaat gebeuren. Al voordat bepaald is
wat er gaat gebeuren, geeft het woord ‘actie’ al aan dát er iets gaat gebeuren. Om
die reden is het woord ‘actie’ zo prettig om te gebruiken als het gaat om je
deeltaken of activiteiten. Zoals al eerder bij taken is beschreven, bestaat een taak
uit een aantal acties die uitgevoerd moeten worden.

Hoe wordt een actie gedefinieerd?

Een actie is de meest concrete omschrijving van wat moet. Om die reden bestaat
de formulering van de actie uit drie onderdelen:
– Wat?
– Wie?
– Wanneer?

Een voorwaarde bij het formuleren van een actie is dat deze in één keer uitgevoerd
moet kunnen worden. Wanneer dat niet het geval is, is er sprake van een taak.

Wat doe ik met al die acties?

Het leuke aan acties is dat je ze kunt doen. Om die reden is het raadzaam ze te
verzamelen op zogenaamde ‘to do’-lijstjes. Als je dat doet, zul je (wellicht) zien dat
je veel acties te verrichten hebt. Het lijkt raadzaam hier een prioriteit in aan te
geven (zie paragraaf 5.1 Prioriteiten stellen). Het rubriceren van acties onder taken
en taken onder resultaatgebieden geeft structuur aan je acties. Je kunt in dat geval
op resultaatgebieden afwegen welke het meest belangrijk en meest urgent is. Dit
kan je helpen te kiezen. Acties laten zich plannen. In hoofdstuk 3 Plannen gaan we
hier nader op in.
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Organiseren
Wanneer je je structuur opgezet hebt en je overzicht hebt over wat je moet gaan
doen dan maak je het jezelf gemakkelijk door daar een goede organisatie aan te
koppelen. En er is een heleboel te organiseren……. Je werkplek, je pc, je archief,
documenten, telefoon, enzovoort. In dit hoofdstuk geven we een aantal praktische
tips die je helpen bij het organiseren van deze zaken.

Werkplek (kantoor en thuis)
Het opruimen van de werkplek is een bezigheid die niet geliefd is. Maar als
overzicht leidt tot rust en plezierig werken dan loont het toch om hier tijd aan te
besteden?

De rommel die veel mensen vaak om zich heen verzamelen op hun werkplek,
zorgt ervoor dat het werk niet effectief gedaan kan worden. Het doen van de goede
(belangrijke) dingen wordt lastig zo niet onmogelijk bij grote papierbergen en
stapels rapporten en andere spullen.

Het is niet voldoende om slechts eens per jaar, tijdens de zomerdip, hier tijd
aan te besteden.

In dit hoofdstuk komt een meer structurele aanpak aan de orde. Papier is nog
steeds de grootste boosdoener als het gaat om ‘rommel’ op en rond het ge-
middelde bureau. Er zijn wel ontwikkelingen in de richting van minder papier en
meer elektronische opslag en de laatste tijd lijkt het alsof er papierloze kantoren
aan lijken te komen. Maar vaak is er nog een lange weg te gaan voordat er een min
of meer papierloze werkomgeving zal zijn.

E-mail zorgt, voor zover mogelijk, voor nog meer rommel. Er zijn personen die
tussen de honderd en tweehonderd e-mailberichten per dag ontvangen. Het wordt
erg lastig als je niet dagelijks al die berichten afhandelt. Er zijn mensen met wel
duizend berichten in hun inbox! Iemand die een aantal weken de post in de gang
laat liggen, maakt het zichzelf en anderen lastig het huis binnen te komen dan wel
te verlaten. Iedereen weet dat het slim is de post dagelijks op te pakken en te
behandelen.

De overvloed aan informatie veroorzaakt een hoop troep. Op kantoren wordt
over het algemeen te veel verzameld en (verkeerd) bewaard. Veel mensen gooien
weinig weg omdat ze denken dat ze het ooit nog nodig zullen hebben. Met enig
realisme kan waarschijnlijk minimaal 80% direct weggegooid worden.

Effectiviteit vraagt om zaken gebruiksklaar en georganiseerd te hebben. Dit werkt
beter in een schone omgeving. Zoeken naar iets is verloren tijd en levert dikwijls
stress en negatieve energie op. De simpelste manier is het maken van vaste
plekken om dingen te bewaren. Op het bureau ligt alleen het werk waaraan op dat
moment wordt gewerkt. In (hang)mappen bevinden zich de projecten waaraan
nog gewerkt gaat worden. Uit het zicht en in ieder geval niet op het bureau!
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Mensen in kantoren besteden gemiddeld zes weken per jaar aan het zoeken naar
spullen. De simpelste klusjes kosten op kantoor soms veel tijd omdat zaken niet
netjes geordend zijn of niet in voorraad of kapot zijn. Het jezelf afvragen of je
hulpmiddelen gebruiksklaar zijn en of je product gemakkelijk te produceren is, is
eerder uitzondering dan regel.

Nog even een rondje langs de belangrijkste hulpmiddelen:
– Drie bakjes: ‘in’, ‘afwachten’ en ‘uit’ voor de dagelijkse papierstroom en niet

voor opslag! Eventueel een bakje ‘lezen’ om te lezen op een vast gepland
tijdstip.

– Standaardkantoorartikelen: zorg ervoor dat je over alle spullen beschikt die je
nodig hebt en dat ze werken! Deze spullen liggen niet op het bureau maar in
een la. Een suggestie: inventariseer eens alle overtollige artikelen. Vaak weet
men niet eens wat er in, op en rond de bureaus allemaal is en schaft men
keer op keer weer nieuwe scharen, potloden, nietmachines, enzovoort aan.

– Kopieer- en faxapparaten: vaak met te veel snufjes zodat de meeste ge-
bruikers niet weten hoe ze er het beste mee kunnen werken. Neem tijd voor
de handleiding!

– Computers: vaak worden lang niet alle mogelijkheden gebruikt. MS Outlook-
gebruikers zijn bijvoorbeeld vaak slechts op basisniveau op de hoogte van de
functionaliteiten van dit programma. Tijd besteed aan het (beter) leren kennen
en benutten van de computer is goed bestede tijd. Over het organiseren van
bestanden op de computer wordt elders in dit boek ingegaan.

Als je twee werkplekken hebt, bijvoorbeeld een op kantoor en een thuis, probeer
dan – vanzelfsprekend – alle tips voor beide werkplekken toe te passen. Probeer
daarnaast beide plekken zo veel als mogelijk op dezelfde manier in te richten.
Bijvoorbeeld, bakjes op dezelfde plaats op het bureau, de inhoud van je linkerla
boven op kantoor gelijk aan de inhoud van de linkerla boven thuis…. Dat scheelt je
weer de nodige tijd.

Archiveren
Archiveren klinkt saai en de activiteit is ook een beetje saai maar zonder goed en
logisch archief gaat er veel tijd verloren met het zoeken naar documenten en
andere papieren. Neem dus ook hier de tijd voor en kies een goede organisatie.

De gebruiksfrequentie van papieren en mappen bepaalt de manier van organi-
seren en ordenen. Veel mensen hebben een overvloed aan papier op en rond de
werkplek omdat ze niet consequent archiveren of omdat ze domweg geen
archiefsysteem hebben. Onderstaand worden de verschillende soorten archief
op hoofdlijnen behandeld.
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Algemeen
Datgene wat het meest gebruikt wordt moet binnen handbereik liggen, maar niet
per definitie op het bureau. Het bureaublad is namelijk het werkoppervlak en daar
bevinden zich alleen de stukken waar op dat moment aan gewerkt wordt. In de
bakjes (in, uit en afwachten) op het bureau bevinden zich de taken die binnen
enkele dagen afgerond moeten worden. Bakjes op het bureau worden echter maar
al te vaak gebruikt om datgene te stallen wat eigenlijk tussen wal en schip valt.
Bakjes puilen uit met spullen die niets te maken hebben met werk dat op korte
termijn uitgevoerd moet worden. Beter geen bakjes dan bakjes als vergaarbak voor
niet nader gedefinieerde spullen. De volgende drie archieven zijn bedoeld om
zonder moeite de rest van de papieren op te bergen en later weer terug te vinden:
werkarchief, referentiearchief en een centraal archief.

Werkarchief
Bij voorkeur bevindt het werkarchief zich in een hangmaplade in het bureau
of in het hangmapladekastje.Het gaat om actuele projecten en routinezaken die
binnen handbereik moeten zijn. De meest voorkomende vergissing is dat mensen
denken dat deze zaken zich in het zicht moeten bevinden. Dit laatste betekent
vaak het begin van de bekende stapels op en rondom het bureau. Voor velen is dat
hun manier van ordenen… Je hoort dan wel mensen zeggen dat ze precies weten
waar alles zich bevindt; echter de zoektijd die mensen besteden om iets werkelijk
boven water te krijgen is niet gering. De volgende vijf soorten gegevens worden
vaak in een werkarchief opgeslagen:
1. Allerlei gegevenslijstjes die regelmatig worden geraadpleegd.
2. Nog te bespreken zaken: zo nodig mappen voor bepaalde personen en/of

vergaderingen.
3. Routinezaken (dagelijks, wekelijks of maandelijks).
4. Actuele projecten: een hangmap per actueel project (wel af en toe minder

actueel geworden zaken verplaatsen naar het referentiearchief!).
5. Rappelsysteem: voor zaken die op de lange termijn moeten worden afge-

handeld (map a: 1-12 voor de maanden van het jaar en map b: 1-31 voor de
dagen van de maand).

Voor het inhoudelijk opzetten van een werkarchief zijn enkele hoofdstukken in
dit boek een bron van inspiratie.

Referentiearchief
Een referentiearchief bevat die stukken die wel in de buurt moeten zijn maar niet
per definitie binnen handbereik. In een referentiearchief kunnen de volgende
zaken zijn opgenomen:
– Researchmateriaal voor toekomstige projecten.
– Nog te raadplegen afgeronde projecten.
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– Broninformatie.
– Personeelsgegevens.
– Administratieve gegevens.
– Budgetgegevens.
– Klantengegevens.

De volgende vragen staan centraal bij het opzetten en bijhouden van een
referentiearchief.
– Welke informatie moet/wil ik bewaren?
– Hoe kan die informatie weer gemakkelijk worden teruggevonden?

Vaak wordt er te veel en op te veel plaatsen bewaard. Het is ook altijd goed jezelf af
te vragen of je een bepaald stuk niet elders zou kunnen vinden voor het geval dat…

Centraal archief
Het centrale archief is in veel bedrijven een ondergeschoven kindje. Als er al
dergelijke archieven zijn (bijvoorbeeld op afdelingsniveau), dan zijn ze vaak slecht
onderhouden. Een functioneel centraal archief met als doel dat er later ook iets
kan worden teruggevonden is een wens van velen maar in praktijk een nacht-
merrie. Centrale archieven worden gemeden omdat ze toch niet te vertrouwen
zijn. De oplossing kan zijn dat je iemand de verantwoordelijkheid geeft om het
systeem op te zetten of te herstructureren en duidelijke regels af te spreken
aangaande de wijze van gebruik. De bestaande cultuur bij een organisatie bepaalt
de kans van slagen van een dergelijk project.

Elektronische bestanden
De chaos op en rond werkplekken valt in het niet bij de puinhoop die regelmatig
wordt aangetroffen op pc’s en laptops. De grotendeels onzichtbare en gemakkelijk
aan te maken elektronische bestanden hebben de neiging uit te groeien tot een
nog grotere chaos dan op menig bureau aangetroffen wordt. De computerbe-
standen kunnen echter goed en eenvoudig worden opgeslagen.

Zo kunnen bestanden gemakkelijk worden teruggevonden en is het simpel om
deze bestanden te beheren. Het is niet moeilijk, maar in de praktijk nemen veel
computergebruikers niet voldoende tijd om dit goed op te zetten en vooral bij te
houden. Hierdoor ontstaat snel wildgroei en chaos.

Het vullen van de computerarchiefkast is identiek aan de fysieke archiefkast,
namelijk volgens duidelijke (sub)categorieën. Om elektronische bestanden te
ordenen wordt het volgende stappenplan aanbevolen:

Stap 1. Een bestandssysteem voor de bestanden maken
Een beperkt aantal hoofdmappen (maximaal 10) is overzichtelijk. De bestanden
die worden opgeslagen komen in de mappen die resultaatgebieden als naam
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hebben (zie paragraaf 2.3 Resultaatgebieden). Zo nodig worden er submappen
aangemaakt met subcategorieën wanneer een groep met bestanden te groot
wordt. De verdeling van werkarchief, referentiearchief en centraal archief kan
ook hier worden doorgevoerd! Gooi onnodige bestanden weg en wees consequent
in het archiveren van te bewaren bestanden in de aangemaakte mappen. Vaak
werkt direct archiveren van bestanden op de juiste plek het beste. Sommige
mensen werken als volgt: iedere week een halfuurtje archiveertijd inplannen
en doen!

Stap 2. Een bestandssysteem voor bewaarde e-mail (en faxen) maken

Nog veel sneller dan het ‘in’-bakje op het bureau raakt het elektronische postvak
vol. Honderden en soms zelfs duizenden opgestapelde berichten kunnen leiden
tot een onwerkbare situatie en vertragingen in de afhandeling van de e-mailtjes.
Dezelfde principes voor het archiveren van papieren zijn ook hier van toepassing.
Doe het meteen en verwijder het meteen zijn de belangrijkste regels voor e-mail.
Voor eventueel te bewaren e-mailtjes zijn er mapjes gemaakt in lijn met de
mappen voor de elektronische bestanden. Er zijn organisaties die opslag van
e-mailtjes terecht beperken. Dit betekent soms dat e-mailtjes die in de inbox
blijven staan automatisch na bijvoorbeeld dertig dagen worden verwijderd. E-mail
is in principe bedoeld om ‘snel zaken te doen’. De inbox elke dag leeg is een goede
stelregel: meteen reageren, verwijderen, archiveren, de actie inplannen of door-
sturen is alles wat gedaan moet worden.

Stap 3. Synchroniseren van het papieren systeem met de bestandssystemen op de

computer
Het eenduidig inrichten van de diverse archieven maakt het mogelijk om, waar
dan ook, gemakkelijk toegang te hebben tot informatie. Het is even een klus om
dit te realiseren maar het loont echt de moeite! Vaak zorgen de achterstanden
ervoor dat het niet of nooit gebeurt en juist dat veroorzaakt een steeds grotere
chaos. Een zinvolle klus op momenten dat de werkdruk minder is (zomer?).

Stap 4. Te bewaren bestanden consequent overbrengen naar de aangemaakte mappen
Als de structuur eenmaal gereed is, is het direct archiveren van te bewaren
bestanden de beste werkmethode.

Stap 5. Het werkblad van de computer zo maken dat de toegang tot de bestanden
eenvoudig is

Het loont zich om het werkblad zo op te zetten en te ordenen dat veelgebruikte
bestanden en toepassingen gemakkelijk benaderbaar zijn. Werkbladen weerspie-
gelen de chaos of ordening van datgene wat zich in de computer bevindt!
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E-mail
Hoewel er bewegingen zijn van mensen die geen e-mail meer gebruiken is e-mail
nog steeds een veelgebruikt communicatiemiddel voor interne en externe
communicatie.

Voordelen

– Het is een gemakkelijke, goedkope en snelle manier van communiceren.
– Je kunt snel een boodschap sturen naar meerdere mensen, waarbij de

ontvangst, zo nodig, kan worden gecontroleerd.
– Het organiseren, veranderen, opnieuw organiseren, doorsturen en bewerken

van e-mail is eenvoudig.

Het is niet ingewikkeld deze opsomming van voordelen nog veel langer te maken.

Nadelen

E-mail heeft echter ook nadelen die ervoor kunnen zorgen dat de voordelen van
e-mail verloren gaan of in ieder geval minder worden.
– De stroom e-mail die dagelijks op je af komt wordt steeds groter, waardoor je

door de bomen het bos niet meer ziet (schijnbaar onbelangrijke e-mail wordt
genegeerd).

– E-mail wordt voor alles en nog wat gebruikt (leuke weetjes en echt belang-
rijk), waardoor het alweer lastig wordt om het kaf van het koren te scheiden.
Ook deze lijst kan worden aangevuld met andere nadelen, zoals bijvoorbeeld
de ontvangst van junkmail (spam).

Hierna vind je een aantal basisprincipes die het gemakkelijker maken de touwtjes
in handen te houden in plaats van door de e-mail geleefd te worden.
– Handel e-mail meteen af: dus niet alleen openen en besluiten later te

antwoorden maar, zo mogelijk, direct afhandelen.
– E-mail meteen weggooien, indien mogelijk.
– E-mail meteen doorsturen naar anderen, indien nodig of mogelijk (delegeren).
– E-mail waar meer tijd aan besteed moet worden dan op dat moment

beschikbaar is bewaren in een actiemap en/of direct inplannen.
– E-mail die alleen maar gearchiveerd moet worden, meteen archiveren.
– Streef naar een lege inbox, de brievenbus thuis wordt ook dagelijks geleegd.

De mensen met een overvolle inbox (honderden, zoniet duizenden e-mailtjes)
kunnen hun productiviteit daarmee snel opschroeven.

– Schakel het signaal voor de ontvangst van nieuwe mail uit: laat je niet
afleiden door nieuwe e-mail tijdens het werken aan wat anders.

– Handel e-mail drie- of viermaal per dag op vaste tijdstippen af: bijvoorbeeld
bij binnenkomst, om 11.00 uur, na de lunch en om 15.30 uur.
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– Beperk inkomende e-mail waar mogelijk: onnodige CC-tjes vervuilen de
inbox onnodig, vraag de betreffende afzender je van de lijst te halen;
junkmail is af te vangen met filters.

Ter afsluiting nog de tien geboden voor een productiever e-mailgebruik (uit
Harvard Communications Update) ‘ter lering en vermaak’:
1. Ga eerst na of e-mail wel het geijkte medium is: misschien is een ouderwetse

brief, een telefoontje of een persoonlijk gesprek veel effectiever!
2. Print nooit een e-mail uit: gebruik e-mail waarvoor het bedoeld is: vervanger

voor praten waarbij de uitgewisselde informatie nooit ter discussie kan staan en
zet noodzakelijke bestanden bijvoorbeeld op intranet of internet waardoor er
geen tijd wordt verspild aan niet aangekomen, verdwenen of verminkte
attachments.

3. Stuur geen e-mail bij vermoeidheid of irritatie: toets e-mail aan het principe
dat (zakelijke) communicatie actiegericht is.

4. E-mail is geen alternatief voor een noodzakelijk gesprek: berisp, beloon of
ontsla nooit iemand per e-mail!

5. Gebruik het adresboek van je e-mailprogramma: tijdsbesparend!
6. Stuur nooit een ketting-e-mail door: tijdrovend!
7. Laat je niet in met roddels en achterklap over collega’s op e-mail: zelfs deleted

e-mail kan weer boven water komen met uiterst vervelende gevolgen.
8. Communiceer geen roddels over je bedrijf door middel van e-mail: als je iets

niet persoonlijk zou zeggen doe dat dan ook niet per e-mail.
9. Eerst een meeting, dan een telefoontje, dan voicemail en dan pas e-mail:

gebruik e-mail met beleid!
10. Verstuur geen e-mail met (spel)fouten: gebruik zelfs soms een ander medium

als informatie belangrijk genoeg is om absoluut foutloos te moeten zijn.

Telefoon/smartphone
Wanneer je een mobiele telefoon bezit (zijn er nog mensen die er geen een
hebben?) dan zul je herkennen dat er steeds meer informatie in dat apparaatje
opgeslagen kan worden en dat je er steeds meer mee kunt. De eerste mobiele
telefoon die je – na het aansluiten van toetsenbord, muis en beeldscherm – kunt
gebruiken als volwaardige pc is al gesignaleerd. Het is te verwachten dat dit eerder
meer dan minder zal worden. Als je meer wilt weten tref je achter in dit boek een
aantal verwijzingen naar interessante sites aan.

Probeer daarom je telefoon ook te zien en te organiseren als je computer. Kijk
nog eens naar de tips ten aanzien van de inrichting van je computer en pas deze
ook toe op je telefoon. En bovenal: zorg voor regelmatige synchronisatie van de
telefoon met je pc of maak regelmatig een back-up van je telefoon op je pc zodat er
niets verloren gaat als je telefoon een keer in het water valt…..
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4 Kiezen

Keuzes maken betekent het ene doen en het andere laten. Hulpmiddelen en
valkuilen waar je je voordeel mee kunt doen komen in dit hoofdstuk aan de orde.
Kies en schrap! Als het werk niet meer lijkt te passen in de uren die er voor staan is
het essentieel om regelmatig stil te staan en, eventueel met anderen, prioriteiten te
stellen. Kiezen wat er nu moet en wat niet, kiezen wat er niet moet en wat er later
moet. In dit hoofdstuk komen verschillende tools aan de orde die je daarbij
kunnen ondersteunen.

Keuzeopties
Bij alles wat je zogenaamd moet of gaat doen, is het raadzaam je steeds de
volgende vraag te stellen: moet ik dit nu doen?

Het helpt echt als je de zin een paar keer uitspreekt (of denkt) met de klemtoon
steeds op een ander woord! Moet, hoezo moet? Ik, hoezo ik? Dit, hoezo dit? Nu,
hoezo nu? Doen, hoezo doen? Het maakt hierbij niet uit of het werk via de mail of
post binnenkomt of dat je manager aan je bureau staat. Deze vraag helpt je
adequaat te reageren en niet altijd maar meteen klaar te staan voor iedereen.
Secretaressen zijn over het algemeen zeer dienstverlenend ingesteld en helpen
graag. Dit is een kracht en een valkuil. Zij helpen pas zichzelf als de anderen
allemaal zijn geholpen. Vaak blijft er geen of te weinig tijd over voor henzelf. De
notulen uitwerken of archiveren gebeurt pas als de klussen voor de anderen zijn
gedaan. Soms worden de notulen zelfs in de eigen tijd gedaan…

De keuzeopties die er zijn, zijn in principe op een hand te tellen! Dat maakt het
op zich vrij simpel. Voorwaarde is wel dat de prioriteiten (paragraaf 4.2) helder
zijn en bespreekbaar gemaakt worden! Achterliggende gedachte is dat er te vaak
dingen worden opgepakt, aangeraakt, aangewezen waar vervolgens niet echt iets
mee gebeurt. In Amerika hebben ze eens camera’s boven bureaus gehangen en
geconstateerd dat stukken gemiddeld tien tot vijftien keer werden opgepakt en op
een andere plek op het bureau werden neergelegd, voordat er daadwerkelijk iets
mee gebeurde. De manier waarop sommigen met de mail omgaan, lijkt hier
verdacht veel op: mailtjes worden weer op ongelezen gezet (diverse malen) en
krijgen vervolgens verschillende kleuren vlaggetjes. Vaak is dit alleen maar een
vorm van uitstellen! De nu volgende keuzeopties zijn gebaseerd op het principe
van het leveren van toegevoegde waarde. Bij het maken van keuzes is het zeer
belangrijk dit principe consequent te hanteren. Veel handelingen voegen weinig
tot geen waarde toe en zouden zo veel mogelijk moeten worden vermeden in het
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uitdagende vak van secretaressen. Dus geen mailtjes openen en er vervolgens
niets mee doen. Geen rapporten in je handen nemen, ernaar kijken en het
vervolgens op een andere plek op je bureau leggen. Kies op basis van toegevoegde
waarde. Maak een keuze (MEK) en mekker niet dat je het zo druk hebt…. Als je
hier steeds beter in wordt zul je ook minder aanleiding vinden om te mekkeren
over drukte. Het werkt echt en je kunt er nu mee beginnen!

De volgende opties staan tot je beschikking:

Meteen afhandelen.

Niet doen.
Doe het later (plannen of op je actielijst zetten).
Archiveer.

Laat het een ander doen (delegeren).

Doe het meteen
Deze optie geldt alleen voor die klussen die in een paar minuten uitgevoerd en
afgerond kunnen worden. Mailtjes die meteen beantwoord kunnen worden,
beantwoord je meteen en gooi je vervolgens weg of worden meteen gearchiveerd.
Sommige secretaressen zijn erg goed in zaken meteen oppakken. Zelfs zo goed
dat ze de hele dag niets anders doen. Dit betekent in het slechtste geval aan het
einde van dag een bureau vol onafgemaakte zaken en een slecht gevoel over de
dag. De essentie van meteen doen is dat dit slechts voor een deel van de werkdag
van de secretaresse een goede strategie is. Het geeft uiteraard veel positieve
energie omdat er zaken afgevinkt kunnen worden. Het komt echter nog te vaak
voor dat secretaressen een te volle inbox hebben omdat ze mailtjes steeds meteen
proberen af te handelen, ook die mailtjes die te veel tijd vragen en die daarmee
in een van de volgende categorieën thuishoren. Toegepast op de mail is het
raadzaam om de mail driemaal per dag (begin van de dag, voor de lunch en
halverwege de middag) af te werken volgens de vijf keuzeopties en die mailtjes die
meteen af te handelen zijn ook meteen af te handelen. Uiteraard is het niet
verkeerd om de mail vanuit je ooghoek af en toe in de gaten te houden. Maar velen
gaan hierin te ver door de mail steeds op het netvlies te hebben. Het kan ook rust
geven door de mail even de mail te laten. Vaak komen er ’s-nachts ook mailtjes
binnen die je pas de volgende dag kunt oppakken! Ook als je in een vergadering of
in een training zit, blijven de mailtjes binnenkomen zonder dat er over het
algemeen bloed vloeit omdat jij ze niet meteen beantwoordt of oppakt. Dit zal
betekenen dat de inbox aan het einde van de dag steeds vaker leeg is (een van de
kenmerken van een effectieve en efficiënte secretaresse) en dat je de baas bent
over de mail in plaats van dat de mail de baas is over jou. Uiteraard is de verleiding
voor velen groot om de hele dag de mail in de gaten te houden en continu met de
mail aan de slag te zijn. Steeds meer werk komt immers via de mail binnen. Je
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kunt hier anders mee omgaan door het signaal dat er nieuwemail binnen komt uit
te zetten en de mail niet meer te beschouwen als heilig. Het kan ook helpen om
duidelijke normen te stellen qua afhandeling van de mail. Bijvoorbeeld: mailtjes
die na 15.30 uur binnenkomen, zullen zeer waarschijnlijk vandaag niet meer
worden behandeld. Dus als je wilt dat ik er vandaag aan werk, stuur het dan
ruimschoots op tijd. Er zijn te veel secretaressen die vlak voor sluitingstijd nog
even in hun mailbox kijken of er nog ‘dringende’ zaken in staan. De inmiddels
aangetrokken jas gaat weer uit en de werkdag wordt verlengd met het uitvoeren
van deze klus. Verstandig? Soms, in uitzonderingssituaties, maar meestal niet. De
laatste tien minuten van de dag kunnen beter worden gebruikt om de dag te
evalueren en even het raam naar morgen open te zetten.

Doe het niet
Secretaressen voelen zich vaak verantwoordelijk voor te veel of soms zelfs voor
alles. Zij willen iedereen tevreden maken en zijn pas tevreden als iedereen
tevreden is. Het is echter een utopie dat dit altijd lukt of überhaupt zou moeten
lukken. De optie ‘doe het niet’ is er eentje die je bewust maakt door het feit dat
er ook zaken zijn die bij een ander thuishoren (optie 5) of die niet tot jouw
verantwoordelijkheden behoren. In de mail komt er ook veel binnen dat, bij wijze
van spreken, om de deleteknop vraagt. Toch besteden secretaressen hier nog vaak
te veel tijd aan omdat ze het lastig vinden ommail meteen weg te gooien. Wie weet
komt iemand er nog een keertje op terug? Ze laten de mail toch maar even staan
en kijken er vervolgens nog meerdere keren naar (en denken erover na) voordat de
mail uiteindelijk wordt weggegooid. Doe dat meteen! Lastig als je wat van een
hamster hebt. Ook moeilijk, zeker in het begin, omdat de collega’s gewend zijn
aan jou als hulpbron als ze iets kwijt zijn. Het advies is om, uiteraard binnen de
veilige marges, meer meteen weg te gooien! Het geeft rust en betere kansen om
de focus op die zaken te richten die er echt om gaan!

Doe het later (inplannen of op de actielijst zetten)
Het volgende hoofdstuk gaat uitgebreid in op plannen. De toegevoegde waarde is
dat een klus die een halfuur of meer tijd gaat kosten niet in het luchtledige blijft
hangen of op een stapel of in een bakje terecht komt, maar realistisch in de eigen
agenda wordt ingepland. Voldoende beschikbare tijd wordt gereserveerd voor de
betreffende klus. Het inplannen kost op dat moment een paar minuten en de
aandacht kan weer worden verlegd naar de volgende activiteit. Je hoeft je geen
zorgen te maken dat je iets vergeet, want als je met enige regelmaat je agenda
(maand-, week- en dagplan) inkijkt komt het vaak genoeg op je netvlies. Het enige
wat er dan nog moet gebeuren is de uitvoering. Zie verder hoofdstuk 5 voor meer
informatie over planning.

De actielijst is een hoofdstuk apart. Welke vorm je hier ook voor gebruikt, de
voorwaarde is dat het echt werkt. Het werkt niet als het een steeds langere lijst
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wordt en er te weinig klusjes van worden afgewerkt. Het werkt zeker niet als je te
veel verschillende actielijstjes hebt of wanneer de acties op allemaal losse
gele briefjes staan. Actielijstjes zijn ervoor om je te helpen die acties vast te
leggen die gedaan moeten worden. Niet om acties vast te leggen zodat je ze kunt
vergeten. Het grote voordeel van goed werkende actielijstjes is dat je er niet meer
aan hoeft te denken maar er wel tijdig aan wordt herinnerd. Het helpt als je
regelmatig tijd reserveert om bewust aan je actielijst te werken. Dit afgezien van
het gebruik van je actielijst als je van de ene grotere klus naar de andere wil
schakelen of als je even wat anders wilt doen. Je kunt je energieniveau ook
omhoog brengen door dan een halfuurtje aan je actielijst te werken. Belangrijke
voorwaarde is wel dat je niet te grote klussen op je actielijst zet. Deze moeten
worden ingepland. Nog belangrijker is het dat je ervoor zorgt dat je hoofd leeg is
qua onthouden van deze acties. Wie schrijft die blijft, geldt in dit kader zeker. Je
kunt ook je hoofd regelmatig leeg (leger) maken door vijf à tien minuten de acties
uit je hoofd te halen en ze op de juiste plek vast te leggen. De vrijdag is een
geschikte dag: je kunt er dan de volgende week mee aan de slag!

Het gebruik van de takenlijst binnen Outlook is een aanrader, al is niet iedereen
het hiermee eens. Een voordeel is dat je mailtjes (al of niet bijlagen) hierheen kunt
verslepen, zodat je alles bij de hand hebt als je ermee aan de slag gaat. Het wennen
aan de takenlijst kost sommigen even tijd en vraagt enige discipline. De ervaring
leert dat het handiger is dan papieren lijstjes, vooral ook omdat veel acties via de
mail worden aangeleverd. Je kunt ook werken met categorieën die het overzich-
telijker maken. Uiteraard is het werken met papieren lijstjes niet verboden. De
belangrijkste voorwaarde is dat de acties tijdig en goed worden uitgevoerd. Het
interesseert de ander niet hoe je het doet, als je het maar doet conform de
afspraken. Things-to-do-today wordt nog veel gebruikt door secretaressen. Prima,
als dat betekent dat de acties tijdig worden afgewerkt. In de praktijk wordt het
echter ook wel eens things-to-do-sometimes… Als dat bij jou het geval is dan weet
je nu wat je kunt veranderen.

Archiveer
De toegevoegde waarde van het archiveren is dat het stuk uit het zicht is en, indien
gewenst, weer gemakkelijk is terug te vinden. Voor secretaressen gesneden koek,
zou je denken. Toch hebben ook secretaressen vaak een hekel aan of voelen op
zijn minst een behoorlijke weerstand als het gaat over archiveren. Het wordt
ervaren als een vervelende en geestdodende klus die zolang mogelijk wordt
uitgesteld. Tussen ‘kerst en oud & nieuw’ kom ik daar wel aan toe. De klus is
dan een behoorlijke ‘olifant’ geworden waar relatief veel tijd aan besteed moet
worden. Terwijl het veel leuker en zinvoller is om lekker tijd met de familie door te
brengen. Meteen of een keer per week delegeren is veel gemakkelijker en
overzichtelijker. Een combinatie van op een vast tijdstip elke week de spulletjes
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archiveren of aan het einde van de dag of meteen is de oplossing. Leuk kan anders
zijn, maar het alternatief is minder. Een niet werkend archief zorgt voor steeds
meer chaos en dat is wat nu past bij een effectieve en efficiënte secretaresse.

In hoofdstuk 3 heb je meer kunnen lezen over archiveren.

Laat het een ander doen (delegeren)
Laat ook klussen over aan een ander als het niet tot jouw verantwoordelijkheden
behoort. Zoals eerder vermeld voelen secretaressen zich vaak onterecht verant-
woordelijk voor alles. Het komt wel eens voor dat je collega er even niet is en dat er
dan een verzoek binnenkomt die door deze collega moet worden uitgevoerd.
Uiteraard weet jij er ook iets van en zou je het ook kunnen doen. Doe dat vooral als
je toevallig niks anders te doen hebt. Zelfs als je aan het archiveren bent, zou je
kunnen aangeven dat de collega over een uurtje terug is. De afwezige collega kan
dan ingaan op het verzoek. Het grote voordeel is dat jij dan niet bezig bent met het
realiseren van de doelstellingen van de ander en dat je je focust op je eigen werk.
Als het een klein klusje is kun je natuurlijk besluiten om het meteen af te
handelen en dan weer terug te gaan naar wat je aan het doen was. Vaak blijkt
echter dat je dit excuus gebruikt om van dat vervelende archiveren af te zijn. Je
keert dus niet terug naar wat je aan het doen was. Je moet ook beseffen dat steeds
weer schakelen tussen verschillende activiteiten ook vervelend kan zijn (zie
hoofdstuk 5 voor meer informatie over schakelen).

Delegeren is dé oplossing voor taken die voor jou niet zo belangrijk zijn dat je ze
zelf moet doen maar die toch moeten gebeuren. Dat ze voor jou niet belangrijk zijn
wil niet zeggen dat ze überhaupt niet belangrijk zijn of dat ze voor een ander niet
belangrijk (kunnen) zijn. Maak hier een gedegen afweging in. Delegeren is voor veel
mensen moeilijk. Men vindt het vooral moeilijk om een taak zodanig te delegeren
dat degene die gevraagd wordt een taak over te nemen deze ook gemotiveerd en
met plezier uitvoert. Maar delegeren kun je leren. Met inachtneming van enkele
eenvoudige basisprincipes en het hanteren van do’s en don’ts is het voor iedereen
mogelijk om het delegeren te gebruiken. En delegeren is leuk en effectief. Het biedt
je de mogelijkheid taken met minder tijdsinspanning te laten plaatsvinden en het
biedt de mogelijkheid iemand anders te laten leren en te motiveren.

Bevoegdheid kun je delegeren, verantwoordelijkheid niet. Dus als je een taak of
een actie delegeert dan delegeer je de bevoegdheid (het recht om die taak of actie
uit te voeren) aan een ander. De eindverantwoordelijkheid (de plicht om verant-
woording af te leggen) behoud je te allen tijde zelf.
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Tips

Het volgende lijstje kan behulpzaam zijn bij het delegeren:

1. Definieer duidelijk wat de taak of actie inhoudt en welk resultaat je verwacht.*

2. Definieer duidelijk waarom, hoe en wanneer de taak of actie uitgevoerd moet worden.*

3. Definieer de bevoegdheden die je verleent.*

4. Zoek iemand aan wie je de taak of actie kunt delegeren en die dat ook op de juiste

wijze kan en het liefst ook iemand die het leuk, interessant of leerzaam vindt om

deze taak of actie over te nemen.

5. Check na het uitleggen van de punten 1 en 2 of de boodschap goed is overgekomen.

Stel vragen om dit te bereiken.

6. Maak afspraken over tussentijdse rapportage (indien van toepassing).

7. Maak afspraken op welke wijze je kunt helpen.

8. Reserveer tijd om die hulp ook te kunnen bieden.

9. Informeer ook andere betrokkenen dat je deze taak gedelegeerd hebt. Dat voorkomt

dat je in de tussentijd aangesproken wordt op deze taak.

10. Controleer na afloop of de taak goed is uitgevoerd. Wanneer dit het geval is, vergeet

dan niet complimenten te geven en/of te bedanken.

* Gebruik eventueel papier of e-mail om een en ander goed vast te leggen. Over de meest

eenvoudige zaken kunnen al misverstanden ontstaan.

En ondertussen…

In afwachting van het resultaat kun jij je tijd aan andere taken besteden. Wanneer
het gaat kriebelen (gaat dit wel goed?), kun je bovenstaand lijstje nog eens doorlezen
en tegen jezelf zeggen dat je niet in de vele valkuilen van delegeren gevallen bent.

De redenen dat delegeren misloopt hebben bijna altijd te maken met:
– Onduidelijkheid over de gedelegeerde taak.
– Onduidelijkheid over tussentijdse communicatie.
– Onvoldoende gedelegeerde bevoegdheid.
– Je hebt de verkeerde persoon uitgekozen om de taak aan te delegeren.
– Je coacht de persoon onvoldoende tijdens de uitvoering van de gedelegeerde

taak.

Om goed te kunnen kiezen is het belangrijk dat je goed bent in het stellen van de
juiste prioriteit. De volgende paragraaf gaat hier verder op in.

Prioriteiten stellen
Bij het stellen van prioriteiten is het zogenaamde Eisenhouwermodel een veelge-
bruikt hulpmiddel. Sinds het verschijnen van het boek The 7 Habits van Covey is
dit model er alleen maar populairder op geworden. In dit hoofdstuk wordt ook op
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basis van dit model ingegaan op de mogelijke keuzeopties die iemand heeft. De
volgende twee begrippen vormen de assen van het model: Belang en Urgentie.

Wat is het verschil? Waarom vinden ‘hele volksstammen’ het erg lastig ommet
deze twee begrippen productief te stoeien en vooral ernaar te handelen.

Urgent Niet-urgent

Belangrijk

Prioriteit 1
• Spoedklussen
• Crises/problemen
• Deadlines

Prioriteit 2
• Al die activiteiten die met het bereiken van de hoofddoelen

te maken hebben. Uitvoerend werk
• Planning opstellen/bijhouden

Niet-belangrijk

Prioriteit 3
• Sommige vergaderingen
• Mailtjes
• Telefoontjes
• Collega’s die binnenlopen

Prioriteit 4
• Gamen
• Voortdurend sms’en, chatten en dergelijke
• Social talk?
• Uitstelgedrag

Wat is belangrijk?

Met belang wordt alleen aangegeven dat het belangrijk is voor ‘mij’. Dat wil zeggen
dat het behoort tot mijn werk, takenpakket, resultaatgebieden of verantwoordelijk-
heden. Voor alle duidelijkheid: wat belangrijk is voor mij, hoeft niet even belangrijk
te zijn voor de ander. Het stellen van bepaalde prioriteiten begint altijd bij het
helder hebben van de eigen prioriteiten. De volgende stap is om het, zo nodig, af
te stemmenmet anderen (met hun prioriteiten). Zonder daar verder al te diep op in
te gaan: het scheelt een stuk wanneer er helderheid is over de samenhang van de
diverse persoonlijke prioriteiten binnen een team en over de prioriteiten van de
teams binnen een organisatie. Dit vereist een krachtige communicatie en beïnvloe-
ding. Secretaressen hebben iets te vaak de neiging vast te houden aan hun
ondersteunende rol en de prioriteiten van degene waarvoor ze werken te volgen.
Hierin verandering brengen betekent dat je eigen prioriteiten helder moeten zijn
en dat je in staat bent hierover te kunnen en durven onderhandelen.

Wat is urgent?
Urgentie heeft alleen met tijd te maken: als iets vreselijk urgent is, moet het direct
gebeuren.

Bij veel organisaties lijkt het alsof alles urgent is. Dat betekent dat alles gisteren af had

moeten zijn. Je kunt je daar gemakkelijk door van de wijs laten brengen en in de stress

schieten. Als alles urgent is, is eigenlijk niets meer urgent. Gisteren is geweest en dat gaat

dus niet meer lukken, toch? Als je je als secretaresse door urgentie laat leiden wordt het

per definitie een stressvol bestaan.

Dat alles urgent is/lijkt is vaak een gevolg van slechte planning. Als secretaresse ben

je, als je pech hebt, regelmatig de dupe van de slechte planning van je manager of
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anderen die werk aanleveren. Stukken blijven te lang liggen op de stapel bij hem/haar op

het bureau en komen pas vlak voor sluitingstijd jouw richting op.

Urgentie bij de ander zegt dus niets over het belang voor jou! Urgentie wordt al te
vaak gehanteerd als enige maatstaf voor prioriteit. Vaak wordt urgent dan ook
gezien als synoniem voor belang. Wanneer dit chronisch plaatsvindt, gaat het
vroeg of laat fout. De uitdaging is om de verschillende inhoud van beide boven-
staande begrippen scherp op je netvlies te hebben. Wanneer dat is gebeurd
kunnen beide begrippen op een balans worden gezet om prioriteiten te kunnen
stellen. Er zijn dan vier mogelijke prioriteitsgroepen die hierna aan de orde
komen. Uiteraard is de werkelijkheid altijd net even anders dan een model
hiervan. De genoemde ‘extremen’ geven een duidelijk inzicht in de beschikbare
keuzeopties.

Prioriteit Opties
1. Erg belangrijk en verschrikkelijk urgent.

– Doen.
2. Erg belangrijk en (nog) niet urgent.

– Plannen.
3. Niet zo belangrijk en erg urgent.

– Afstemmen.
– Niet doen.
– Doen.
– Plannen.
– Delegeren.

4. Niet zo belangrijk en niet urgent.
– Niet doen.
– ‘Doorprikken’.
– Even doen (de zogenaamde energizers).

Toelichting
1. Wanneer het echt een prioriteit 1 is, valt er niets te kiezen: denk niet na of je er

tijd aan gaat besteden en ga niet in je agenda kijken wanneer het kan, ga het
doen! Het maakt zelfs niet uit of je hiermee de hele dag druk bent en andere
zaken moet afzeggen of herplannen: het is goed bestede tijd! Het nadeel van de
prioriteiten onder 1 is dat ze gezien de hoge urgentiefactor door het plafond
komen: ze komen onverwachts en kosten vaak veel tijd! Ze zijn niet te
plannen en doorkruisen de gemaakte plannen voor die dag. Niemand vindt
het vreemd wanneer een cursist een training verlaat omdat er thuis iets aan de
hand is met een van de kinderen. Prioriteit 1-gebeurtenissen moeten de
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uitzondering zijn die de regel bevestigt dat het wel meevalt met de klussen die
onverwacht plaats moeten vinden.

2. Nog niet urgente maar wel belangrijke zaken worden vaak uitgesteld totdat ze
prioriteit 1 geworden zijn en dan beginnen de problemen. Veel mensen
herinneren zich vast nog wel de tentamenweken uit hun schooltijd: ze zijn al
weken geleden aangekondigd, maar er moet pas in het laatste weekend bijna
continu aan gewerkt worden met magere zesjes als resultaat. Er zijn mensen
die met dit uitstellen hun hele leven doorgaan met hetzelfde resultaat of zelfs
onvoldoendes (zie hoofdstuk 3 Plannen).

3. Erg urgente zaken die niet zo belangrijk zijn, geven de meeste opties. De
belangrijkste eerste stap is de urgentie af te stemmen. Vaak valt het nogal
mee en kun je, wanneer je besluit om het te doen, zelf bepalen wanneer
het gebeurt (= plannen!). Als iemand anders de klus zou moeten klaren is
delegeren de optie. Uiteraard niet afschuiven of van het kastje naar de muur
sturen. Als deze opties niet mogelijk zijn en je besluit om het zelf te doen, doe
het dan ‘quick & dirty’. In zo weinig mogelijk tijd en in zwart-wit in plaats van
kleur. Je kunt ook besluiten om het niet te doen als je nog werk met een groter
belang te doen hebt en je geen onderbreking kunt gebruiken, bijvoorbeeld
omdat er een deadline is. Soms merk je dat een collega je keer op keer de
dupe laat zijn van zijn slechte planning. Een prima mogelijkheid om het niet
te doen in je eigen belang. Je mag het zelf laten escaleren om je punt duidelijk
te maken. Spannend maar zinvol! Hier is wel durf en vaak ook ervaring voor
nodig, maar het werkt. Niet te vaak doen, alleen als het een grote ergernis is.
Het is wel raadzaam later in de week even een gesprekje met deze collega te
plannen om een werkbare oplossing af te spreken!

4. In deze categorie zit bijvoorbeeld het gesprekje bij de koffieautomaat over het
voetbal van gisteravond: na een paar minuten doorprikken en weer aan de slag!
De valkuil in categorie 4 is dat er ook vaak klussen in zitten die eigenlijk wel
moeten gebeuren, maar waar niet aan toe wordt gekomen door de vele andere
prioriteiten, zoals archiveren, opruimen, enzovoort. De enigemogelijkheid om
van idee naar actie te komen, is deze zaken verhuizen naar categorie 2 en ze in
te plannen. Anders zullen ze waarschijnlijk nooit gebeuren!

Urgentie wordt dikwijls door anderen opgelegd en je zult sterk in je schoenen
moeten staan om aan die ‘verleiding’ niet steeds gevolg te geven. In de praktijk van
de secretaressen worden regelmatig categorie 3-prioriteiten uitgevoerd in plaats
van categorie 2-klussen, waardoor juist ook het risico op categorie 1-klussen
toeneemt door het uitstellen van planbare klussen. De belangrijkste en meest
urgente les: plaats je belang boven urgentie en probeer door een goede planning
zo veel mogelijk te voorkomen dat urgentie je leven leidt in plaats van die zaken
die belangrijk voor je zijn.
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Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal onderwerpen die je kunnen helpen
bij productief gedrag in het verlengde van bovenstaande.

Nee zeggen
Wanneer tien mensen, tijdens een bijeenkomst over timemanagement, gevraagd
wordt wat ze lastig vinden in het optimaal gebruik van tijd, antwoorden er altijd
een paar: ‘Ik heb moeite met nee zeggen!’ Deze woorden krijgen sommigen
slechts erg moeilijk over de lippen. Voor een goed persoonlijk tijdgebruik kan een
productief gebruik van deze woorden echter een wereld van verschil betekenen.
Uiteraard hebben we het niet over een ongenuanceerd nee zeggen tegen
verzoeken van de ander. Het afwijzen van bepaalde klussen zal moeten gebeuren
op basis van argumenten. Veel mensen willen (altijd) aardig gevonden worden en
zijn bang dat nee zeggen betekent dat ze onaardig gevonden worden. In de
praktijk betekent dit vaak dat deze mensen voorbijgaan aan het behalen van hun
eigen doelstellingen en voornamelijk bezig zijn hun tijd te besteden aan het
bereiken van de doelstellingen van de ander. In bepaalde functies kan dit juist de
bedoeling zijn omdat de persoonlijke doelstelling is de ander te helpen. In de
meeste gevallen zal een (groter) deel van de tijd echter gewerkt moeten worden
aan het bereiken van de eigen doelstellingen. Het geleefd worden als eenmarionet
is een (onbewuste) keuze die het mensen lastig maakt een goed gevoel te hebben
over de tijdsbesteding. Eigenlijk gaat het niet om de tegenstelling aardig-onaardig,
maar om duidelijkheid!

Mensen die bijna standaard instemmen met datgene wat een ander van hen
vraagt, lopen een reëel risico om ‘gebruikt’ te worden. De ander weet hen te
vinden en maakt daar dankbaar gebruik of misbruik van. In paragraaf 5.1 over
prioriteiten stellen, zijn de opties die iedereen heeft bij het al of niet doen van
bepaalde klussen duidelijk. In de literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt
in een aantal mogelijke soorten van gedrag die bij het nee zeggen een positieve
dan wel negatieve rol spelen, namelijk:
1. Onderdanig gedrag: gebaseerd op de overtuiging dat de ander beter is, meer

weet, meer is. Typerend voor onderdanig gedrag zijn lange rechtvaardigende
verklaringen, waarin mensen zichzelf soms kleineren en er altijd geprobeerd
wordt aan de behoefte van anderen te voldoen. De ander bepaalt wat er gebeurt.

2. Agressief gedrag: aanspraak maken op de eigen rechten op een manier
waardoor de rechten van de ander geweld aangedaan wordt. Op ongepaste
en misplaatste manier de eigen gedachten, gevoelens en overtuigingen uiten.
De ander wordt als minder belangrijk benaderd en soms vernederd. Andere
of externe factoren hebben de schuld en de toonzetting is neerbuigend,
aanvallend of vijandig.

3. Assertief gedrag: aanspraak maken op de eigen rechten op een manier
waarbij die van de ander geen geweld aan worden gedaan.
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Voorbeeld

Het is bijna kerst en je wordt gevraagd nog wat extra taken op je te nemen vanwege
de gebruikelijke eindejaarsdrukte. Het lijkt eervol dat je wordt gevraagd dit te
doen, maar het betekent ook veel extra werk en zeer waarschijnlijk langere
werkdagen. Je hebt al veel op je bordje en voelt je ook al enigszins overwerkt en
in het nauw gedreven. Je kunt verschillende antwoorden geven op dit verzoek.

Gedrag-antwoord
Onderdanig: ‘Eigenlijk heb ik op het moment geen tijd, maar ik neem aan dat ik er
wel een mouw aan kan passen. Ik zal wel iets verzetten of zo, denk ik, eh. Het is
goed, ik zal het doen, ik vind het niet erg.’

Agressief: ‘Je meent het niet! Vlak voor kerst! Ik zit al tot over mijn oren in het werk.
Ik kan dat er absoluut niet ook nog bij hebben. Je moet hiervoor echt iemand
anders zoeken.’

Assertief: ‘Ik begrijp best wel dat dit allemaal gedaan moet worden, maar ik zie niet
hoe ik dat kan inpassen. Ik wil graag helpen, kunnen we bespreken of het op een
andere wijze aangepakt kan worden? Misschien kan ik een paar andere taken
overdragen of herplannen’.

Zowel bij de agressieve als de assertieve variant is er duidelijkheid. De agressieve
variant gaat echter voorbij aan de belangen van de ander en kan uiteindelijk leiden
tot verstoorde relaties. Het assertieve antwoord leidt tot een eerlijke, open en
directe uiting van het eigen gezichtspunt, dat tegelijkertijd laat zien dat er begrip
is voor de positie van de ander. Het is overduidelijk (een lastige vorm van
duidelijkheid voor ‘het slachtoffer’) dat de onderdanige positie per definitie leidt
tot een probleem bij de betreffende persoon. Hoewel er een potentiële confron-
tatie is vermeden en de ander niet in de kou staat of in de steek is gelaten, heeft de
persoon in kwestie zichzelf in de problemen gebracht door weer een extra
belasting te accepteren. Diegene met een min of meer ingebakken of uit de
opvoeding meegekregen grondhouding dat je het de ander altijd naar de zin moet
maken, heeft een grote en lastige uitdaging om stapje voor stapje meer assertief
gedrag te vertonen. Het gaat het doel van dit boekje voorbij om dit proces van
vallen en opstaan in detail te beschrijven. In de literatuurlijst van dit boek staat
hiervoor een aantal uiterst bruikbare boeken. De onderstaande opsomming van
voordelen van assertief gedrag lijkt voldoende aanleiding om, wanneer er (h)
erkenning is, tijd te investeren in een proces van persoonlijke groei!

Voordelen van assertief gedrag
– Besparing van tijd en energie: sneller beslissingen nemen die gebaseerd zijn

op de eigen waarden en normen en tijd besparen bij het aanpakken van
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meningsverschillen. Minder tijd besteden aan piekeren en plannetjes sme-
den. Geen zorgen maken of anderen van hun stuk gebracht worden door de
gegeven reactie bespaart een hoop tijd en stress.

– Groter zelfvertrouwen: groter zelfrespect en een hoger niveau van zelf-
waardering.

– Groter vertrouwen in de ander: mogelijkheden en beperkingen van de ander
(h)erkennen.

– Grotere eigen verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid wordt genomen
voor de eigen wensen, meningen, gedachten en gedrag. De ander krijgt niet
de schuld (agressie) en er wordt niet verontschuldigd (onderdanigheid).

– Grotere zelfbeheersing: externe factoren of interne emoties zijn minder
belangrijk bij de sturing van het eigen gedrag. De eigen gedachten en
gevoelens sturen het gedrag zoals men dat zelf wil.

– Grotere kans op ‘win-win’situaties: goed gebruik van ieders vaardigheden,
meningen en ideeën.

– Nauwere werksituaties: gedrag roept gedrag op. Mensen werken graag met
collega’s die duidelijk zijn over wat ze wel en niet willen, uiteraard op een
assertieve manier en niet op een agressieve manier.

Te laat komen
Toen Winston Churchill eens gevraagd werd waarom hij te laat op een bijeen-
komst arriveerde, antwoordde hij doodleuk: ‘Ik ben te laat van huis vertrokken’.
De verslaggever had waarschijnlijk iets anders verwacht want er volgde geen
volgende vraag meer. Churchill was uiteraard iemand met charisma en uitge-
sproken meningen, waarover boeken vol zijn geschreven. De situatieschets is zo
kenmerkend voor productief gedrag, kiezen en duidelijkheid dat deze paragraaf
hiermee begint. De enige tip voor mensen die regelmatig te laat ergens arriveren
is dus gewoon op tijd vertrekken, en rekening houden met eventuele tegenvallers.
Leuker en simpeler kan het niet gemaakt worden en is het ook niet! We kennen
allemaal wel mensen in onze omgeving die altijd te laat zijn. Die beweren dan ook
nog dat ze altijd hun uiterste best doen om op tijd te zijn. Het typische ‘te-laat-
komen-op-afspraken’-type neemt meestal geen enkele speelruimte tussen vertrek
en aankomst. Hij lijkt uit te gaan van een soort ‘just-in-time’-principe dat alleen
werkt als alles loopt volgens plan en er niets fout gaat. Er gaat natuurlijk altijd wat
fout. Soms is alleen het stomme feit dat er nog even getankt moet worden de
reden voor het te laat komen. Eén keer te laat zijn voor een afspraak kan natuurlijk
iedereen overkomen (tenzij het een sollicitatiegesprek betreft!), maar het wordt
lastig wanneer het een patroon wordt van iemands handelen. In dit patroon zit ook
vaak dat de ander niet meer wordt geïnformeerd. ‘Ik kom altijd te laat op
afspraken en mijn naaste omgeving weet dat ook en zij bouwen al marges in:
als ik zeg om 9.00 uur dan rekenen ze op me tussen 10.00 en 12.00 uur.’ Dit lijkt
extreem maar is gebaseerd op de werkelijkheid. In privésituaties komen mensen
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hier vaak mee weg, maar in werksituaties is het onmogelijk structureel slordig om
te gaan met de tijd van anderen. In vergaderingen en trainingen zijn er ook vaak
enkele deelnemers te laat (vooral op maandagochtend). De uitdaging om op
maandagochtend –met extra files – ergens op tijd te zijn, betekent simpelweg nog
eerder vertrekken van huis! Het voorbeeld van Churchill laat ook zien dat excuses,
uitvluchten en drogredenen bij het te laat komen vaak averechts werken. Op
internet zijn er zelfs sites met lange lijsten van mogelijke uitvluchten. Vooral de
lijsten met smoezen voor het te laat komen op school zijn uiterst creatief en
amusant. De humor daargelaten, het is altijd beter om gewoon eerlijk te zeggen
waarom het op tijd komen niet is gelukt. Wanneer ook maar één van de afspraken
of vergaderingen enigszins uitloopt dan verloopt de rest van de dag rampzalig (qua
tijdsplanning).

Het zijn overigens altijd dezelfde mensen die op de vraag ‘Hoe is het met je?’
als antwoord ‘druk, druk, druk’ (driemaal) geven. Alsof ze het al niet druk
(eenmaal) genoeg hebben om de opgelopen achterstanden in te halen. De enige
manier om niet geleefd te worden door afspraken, vergaderingen, enzovoort is om
na elke afspraak ruimte te laten om te schakelen en om eventuele uitloop op te
vangen. Vaak is vijftien tot dertig minuten genoeg. Dit zal uiteraard niet altijd
mogelijk zijn, maar als uitgangspunt zeer gewenst. Ik ken iemand die niet van
files houdt en zeker niet van te laat ergens aankomen. Deze persoon is vaak al om
7.00 uur op de afgesproken plek om de krant te lezen, zich voor te bereiden en
eventueel al een aantal mensen te bellen. Deze werkgewoonte lijkt misschien
vreemd, maar zorgt voor zekerheid over het op tijd komen – zelfs bij afgesloten
snelwegen, ongelukken, onverwachte files, enzovoort en geeft vaak de mogelijk-
heid in alle rust de bijeenkomst die om 9.00 uur begint goed voor te bereiden.

Er zijn ook mensen die altijd op tijd zijn. Het lijkt bij deze mensen een
ingebakken eigenschap die, ogenschijnlijk, zonder extra inspanning leidt tot het
gewenste resultaat. Als het een keer dreigt te mislukken om op tijd op een
afspraak te zijn, dan bellen ze op om door te geven dat het misschien een paar
minuutjes later wordt. Waarschijnlijk zijn ze er op tijd. De marges die auto-
matisch worden meegenomen zorgen ervoor dat, ook bij enige tegenslag, de
aankomsttijd conform afspraak zal zijn.

Voordelen van op tijd komen
– Er hoeven geen excuses te worden verzonnen of (drog)redenen aangegeven

te worden.
– Anderen komen ook op tijd (gedrag roept immers gedrag op).
– Betere samenwerking en relaties.
– Vaak is er nog tijd over om even iets door te lezen ter voorbereiding, koffie te

drinken, te bellen of wat anders te doen.
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Trekken aan een dood paard
De titel van deze paragraaf is een bekend gezegde dat wel eens wordt gebruikt als
mensen heel veel energie besteden aan een bepaalde klus, maar geen stap
vooruitkomen. De redenen waarom er geen vooruitgang wordt geboekt, zijn
divers maar er is meestal maar één werkende oplossing: stoppen ermee en de
energie ergens anders in stoppen.

Een project waaraan ik ben begonnen en achteraf spijt van heb is het project patiënten-

telefonie. Het project was breed ingezet met een behoorlijke groep vertegenwoordigers

uit onze organisatie. Bij de budgetaanvraag bleek dat na het vertrek van de opdrachtgever

zijn opvolger andere belangen had en de aanvraag niet werd gesteund door de leiding van

het bedrijf. Leerpunt was, ga niet aan een project beginnen als er geen budget beschikbaar

is. Leerpunt: eerst toestemming voor een geschat budget vragen.

Nog enkele voorbeelden uit de praktijk
Vooral in de verslavingszorg valt op hoe langzaam dingen gaan. Daarvoor zijn veel
oorzaken: de ingewikkelde wereld, de gaten in de zorg voor kwetsbare mensen,
wetgeving die het onmogelijk maakt om broodnodige maatregelen te nemen en
natuurlijk ook de belangentegenstellingen met gevestigde hulpverleningsinstel-
lingen. Voeg daarbij de voortdurende concentratie op overlast en onbehagen in
media en politiek, en al snel slaat het cynisme toe. Is het niet trekken aan een dood
paard? Boter aan de galg? Of ten minste ondankbaar werk?

Krap een maand later leek het al grotendeels gedaan met zijn enthousiasme.
Met een diepe zucht: ‘Jongens, ik weet dat we in een cultuuromslag zitten, maar
dit is trekken aan een dood paard. Als we niet constant voor de troepen uit blijven
lopen, wordt het helemaal niks, nada, nakka, noempa! Waarom lijkt het alsof ik de
enige ben die dit zo voelt?’

Je moet niet trekken aan een dood paard stelt het spreekwoord. Tja, maar de
dood van een paard is gemakkelijker vast te stellen dan die van een organisatie. Je
kunt stoppen, doormodderen en de bakens verzetten.

Een ambtenaar van een gemeente merkt op dat het dichten van de kloof tussen
bestuur en burgers het trekken aan een dood paard is. Men moet veel vernieuw-
ender bezig zijn om burgers bij het bestuur te betrekken. Creativiteit en respect
zijn de fundamenten om vertrouwen te krijgen. Bestemmingsplannen moeten
flexibeler; hiermee kun je ook het vertrouwen van de burgers winnen. De
uitspraak ‘we trekken aan een dood paard’ leidt zelden tot de gewenste actie:
stoppen ermee, de bakens verzetten; we gaan de energie richten op acties met
meer kans van slagen! Er wordt regelmatig geld en energie verspild aan ten dode
opgeschreven of reeds morsdode projecten. De personen die in staat zijn de
knoop door te hakken en de knop om te zetten zijn zeldzaam. Durf, en een
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volhardende, productieve beïnvloedingsstijl helpen. Mensen die sterk in hun
schoenen staan zullen hun tijd aan de juiste dingen besteden! Het advies is om
keuzes te maken in de lopende projecten, zowel privé als zakelijk. Uiteraard vooral
als er te veel projecten lopen of wanneer een bepaald project onevenredig veel tijd
vraagt en weinig kans heeft op een succesvolle afronding binnen redelijke tijd.
Soms lopen er zo veel projecten dat de betrokken medewerkers door de bomen
het bos niet meer zien. Kiezen en schrappen is het motto om aan het eind van het
jaar te kunnen constateren dat er uiteindelijk ook een aantal projecten succesvol is
afgerond. Wanneer de lijst van lopende, gestagneerde, opgeschorte, geparkeerde
en vertraagde projecten langer wordt, worden er steeds minder echt afgerond.
Privé hebben veel mensen ook veel parallel lopende en vooral stilstaande projecten
in de schuur, op zolder, in de kelder, in de tuin, enzovoort. Ook hier werkt het
verhelderend om eens te inventariseren wat nu de echt belangrijke projecten en
wat de ‘dode paard’-projecten’ zijn. Door het schrappen van een aantal van dat
soort projecten wordt er overzicht gecreëerd en wordt er vooral energie vrijge-
maakt die gestopt kan worden in de overgebleven klussen of in andere leuke zaken
zoals sport en hobby’s. Zelfs als een opdrachtgever er maar geld in blijft pompen
ben je juist productief om, indien mogelijk, te adviseren om te stoppen met het
project. Ook voor projecten die op voorhand al ‘stervende’ zijn, geldt: stap er niet
in!
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5 Plannen

Planning lijkt een theoretische en vooral saaie bezigheid. Het is echter een
onmisbare schakel tussen ‘wat’ en ‘wanneer’ en tussen ‘willen’ en ‘doen’.

Dit hoofdstuk is gebaseerd op het feit dat secretaressen hun persoonlijke
planning vaak (enigszins) verwaarlozen. Zij onderschatten wat het plannen
van hun eigen tijd hen kan opleveren. Plannen wordt te vaak alleen gebruikt
voor de agenda van degene(n) waarvoor ze werken en te weinig toegepast op de
eigen beschikbare tijd. De veronderstelling altijd klaar te moeten staan voor
anderen vanuit de dienstverlenende houding levert in de praktijk een te gering
gebruik van de eigen agenda op. Vooral in het geval van het plannen van eigen
klussen zoals bijvoorbeeld het uitwerken van de notulen en archiveren. Uiter-
aard bestaat een aanzienlijk deel van het werk uit ad-hocwerkzaamheden en
routineklussen. De les die dit hoofdstuk kenmerkt is dat het voor een deel van
de tijd gepland werken erg positief zal uitwerken op de dag van een secretaresse.
Met name het gevoel aan het einde van de dag zal beter worden naarmate er, op
basis van een realistische planning, zaken zijn gedaan en/of afgerond.

Minder goed gaat vaak het plannen. Ik plan structureel te krap en neem structureel snel

karweien op me, waardoor ik altijd in tijdnood zit. Ik zit vaak in dubio omdat ik meerdere

dingen tegelijkertijd moet doen: iets per se afmaken, én iets per se voorbereiden én per se

iets regelen. Daarnaast wil ik alles goed doen, en dat breekt me vanwege de tijdnood vaak

op. En met de or hebben we weliswaar een mooi werkplan en mooie speerpunten, maar

in de laatste weken van het lopende jaar kijken we met een frons naar het rijtje: oeps, we

zijn volledig in beslag genomen door alle lopende zaken en zijn amper toegekomen aan

het actief werken aan de speerpunten. We voerden geen beleid maar werden geleefd. En

dan moet er een jaarverslag komen, waarin we met wat bladiebla de realisering van de

speerpunten beschrijven. Dat voelt natuurlijk helemaal niet goed (en al helemaal niet voor

enthousiaste perfectionisten).

Basisprincipes
Plannen doe je om duidelijkheid te verkrijgen over wat je dagelijks moet doen en
wat er op de lange(re) termijn gedaan moet worden. Er zijn veel mensen die om
diverse redenen niet of nauwelijks plannen. Het meest gehoorde argument
hiervoor is dat plannen alleen maar extra tijd kost en weinig oplevert. In boeken
over planning komt echter een heel ander beeld naar voren: elke minuut die
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effectief aan planning wordt besteed, levert drie minuten tijdwinst op. Uiteraard
betekent dit niet dat er voortaan om de dag, drie uur gepland kan gaan worden om
vervolgens de volgende dag vrij te nemen. Echter voor het plannen van de
volgende dag: tien minuten aan het einde van de dag ervoor levert dertig minuten
tijdwinst op.

Vaak hoor ik het volgende: ‘Relatief veel tijd besteed ik aan (her)plannen en het
communiceren hierover’. De uitvoering komt hierdoor regelmatig onder druk te
staan. Plannen komt daarmee snel op de tweede of derde plek te staan of wordt
zelfs helemaal niet meer gedaan. Plannen betekent uiteraard niet dat het altijd
gaat zoals gedacht. Alles plannen en conform de planning uitvoeren gaat niet. De
persoonlijke wijze van plannen kan worden gevonden door een vaak moeizaam
zoekproces. Met vallen en opstaan kan uiteindelijk een passende planningsaanpak
worden vastgesteld. De belangrijkste eigenschap hierbij is enige flexibiliteit. Als
een deel (bijvoorbeeld 60-80%) van de dag gegaan is zoals voorgenomen, zijn de
meeste mensen erg tevreden. Secretaressen zijn soms al (terecht) tevreden met
een veel lager percentage. De planningstruc om planning en realiteit één op één te
laten verlopen, is nog niet uitgevonden en zal naar verwachting ook niet binnen
afzienbare tijd het levenslicht zien. Afhankelijk van de persoonlijkheid en de
functie zal de wijze van plannen verschillen. De in dit hoofdstuk behandelde
aanpakken en planningsperioden zullen in een persoonlijke mix min of meer
leiden tot het gewenste resultaat.

Tip

Het geeft structuur en rust als je zaken vooraf plant en (daarmee) overzicht houdt over

het werk wat gedaan is en wat gedaan moet worden. Stress treedt vaak op als er te veel te

doen is en er te weinig tijd beschikbaar is om het te doen. Stress is ook gerelateerd aan

datgene wat nog allemaal gedaan moet worden en nog niet is vastgelegd. Je houdt jezelf

voor de gek als je (grotere) klussen niet vastlegt in je eigen agenda. Slechte of geen

planning zorgt vaak voor stress doordat ‘zaken uit de hand lopen’ en er achter de feiten

aan wordt gelopen. Over het algemeen blijkt dat persoonlijke planning een onderge-

schoven kindje is. Secretaressen plannen vaak zeer zorgvuldig de agenda van hun

manager(s), maar denken dat dat voldoende is. Het plannen van eigen klussen in hun

eigen agenda wordt slechts door weinigen gedaan. Het gebruik van de eigen agenda (al of

niet digitaal) is essentieel. Veel secretaressen zien planning als iets wat te maken heeft

met bijvoorbeeld de tijd van hun manager of een groot project op de afdeling. Aan de

eigen (dagelijkse) planning wordt nauwelijks belang gehecht.

Plannen = vooruitkijken en handelen

– Het voornemen om iets te doen.
– Nadenken over hoeveel tijd die specifieke klus kost.
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– Wanneer dat het beste kan gebeuren.
– Voldoende tijd reserveren om het uit te voeren.
– Last but not least: het doen, uitvoeren van de geplande actie op het ‘moment

suprème’ of (bij hoge uitzondering) deze te herplannen en het later te doen.

Door te plannen krijg je duidelijke beelden over wat en wanneer iets moet
gebeuren. Door regelmatig tijd te besteden aan planning, voorkom je dat je
onnodig brandjes moet blussen of dat je regelmatig onaangenaam verrast wordt.
Het doel van planning is dus duidelijkheid verkrijgen om vervolgens slim aan de
slag te gaan met de juiste dingen. Plannen stopt dus niet als het in de agenda staat!
Naarmate een geplande activiteit (vooral die activiteiten waarbij iemand op
zichzelf aangewezen is) steeds dichterbij komt, wordt bij sommige mensen een
onproductief mechanisme in werking gesteld. Er wordt naarstig gezocht naar
redenen en uitvluchten om het vooral maar niet te doen. Dit principe heet uitstel
en werkt zelden wanneer de klus toch echt geklaard moet worden. De essentie van
planning is simpel onder te verdelen in drie componenten:

Prioriteiten stellen
Soms worden prioriteiten gebruikt als excuus om juist niet te handelen terwijl dat
nu juist wel de bedoeling is. Prioriteiten zijn alleen vast te stellen wanneer er
helderheid is over de te bereiken doelen en wat er gedaan moet worden om die
doelen te bereiken. Verder is het van belang dat je weet of je die taken zelf uitvoert
of dat deze gedelegeerd kunnen of moeten worden. Er zijn uiteraard functies
(bijvoorbeeld helpdeskmedewerkers) waarbij de besteding van de tijd vooral
bepaald wordt door anderen. Hoe minder controle je hebt over je eigen tijd,
hoe belangrijker het wordt om onderscheid te maken tussen belangrijke en
minder belangrijke zaken.

Veel secretaressen scharen zichzelf onterecht in de categorie helpdeskmede-
werker en denken dat anderen altijd maar bepalen waar ze hun tijd aan moeten
besteden. Het klopt dat een deel van de tijd van een secretaresse lastig te plannen
is en zal blijven. Het gaat juist om het percentage dat wel te plannen is en de
manier waarop gereageerd wordt op alle ad-hoc‘verleidingen’.
1. Tijd managen

Zaak is dat je zo goed mogelijk gebruik maakt van de (beschikbare) tijd om de
juiste dingen te doen. In dit boek vind je tips rondom de aspecten die daarbij
van belang zijn.

2. Een goede organisatie om de plannen zo slim mogelijk uit te voeren. In
hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op de organisatie van de werkplek.
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Belangrijk vind ik het om tevreden te zijn met het feit dat tweederde van wat ik van plan was

gedaan is. De dag niet helemaal vol plannen, en een uur inplannen voor mail en brieven.

Als de dag vol vergaderingen zit: geen verwachtingen hebben dat ik ook nog iets anders kan

doen. Frustraties komen voort uit verwachtingen die niet uitkomen. Reflectie op die

verwachtingen (hoe reëel zijn ze?) is dus essentieel. Aan het eind van de dag terugkijken en

zien wat ik allemaal gedaan heb, en mezelf een schouderklopje geven. Taken opdelen in

allerlei deeltaakjes, zodat er ook veel meer doelen en resultaten worden bereikt.

Leven
In de weekendbijlage van een bekende krant stond een reeks artikelen over
mensen met duidelijke doelen in hun leven en mensen die min of meer doelloos
door het leven gingen. De gedachte dat geluk in het leven alleen is af te dwingen
met het stellen van duidelijke levensdoelen, werd in deze artikelen min of meer
onderschreven. Er wordt vaak aangenomen dat mensen vreselijk veel geluk
moeten hebben gehad wanneer ze in hun leven buitengewone, schijnbaar onbe-
reikbare doelen bereiken. Of dat ze ‘op het juiste moment op de juiste plaats
waren’. Succesvolle mensen blijken, bijna zonder uitzondering, te beginnen met
het stellen van duidelijke doelen. Deze doelen geven ons leven een richting en
helpen ons te bewegen in de richting waar we heen willen. Er zijn mensen die
bang zijn om zichzelf een doel te stellen, omdat ze bang zijn om te falen of
teleurgesteld te worden. Het bereiken van een doel is echter niet half zo belangrijk
als het doel stellen, het gaat er uiteindelijk om wat je gedaan hebt om het te
bereiken. Anders gezegd: wat voor mens ben je geworden tijdens het nastreven
van het doel? Een basketbalcoach zei eens: ‘Hoe harder je traint, hoe meer geluk’.

Het kiezen van een doel levert in het begin slechts een geringe koerswijziging
op en pas na verloop van tijd een andere bestemming. Succesvolle mensen
verdelen hun doel in hapklare brokken of subdoelen die uiteindelijk naar succes
leiden. Verder is het vieren van iedere stap vooruit ook uiterst waardevol.

Tip

Een lange reis van vele kilometers begint met de eerste stap. Het is belangrijk om jezelf

een schouderklopje te geven als je een stap in de goede richting hebt gezet! Er zijn

mensen die iets proberen en vervolgens overstappen op iets anders omdat het eerste niet

werkt. Zij slaan dan een zijpad in en keren daar weer van terug. Deze mensen weten niet

wat ze willen. Je kunt een doel niet bereiken als het doel niet duidelijk is!

Het is belangrijk dat je durft te dromen! Er is geen reden om grenzen te stellen
aan wat mogelijk is. Wat zou je doen als je zeker zou zijn van succes? Stel dat je niet
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zou kunnen falen. Wat zou je dan nastreven?Welke acties zou je dan ondernemen?
Voordat iets werkelijk gebeurt, zal het eerst in je gedachten moeten gebeuren.

Opdracht

Ter afsluiting een oefening voor het stellen van doelstellingen.
– Schrijf al je dromen op. Alles wat je wilt hebben, doen, zijn en delen. Er zijn

geen beperkingen!
– Loop langs de lijst en schat wanneer je die dingen bereikt kunt hebben: zes

maanden, een jaar, twee jaar, vijf jaar, tien jaar, twintig jaar. Sommige
mensen hebben vooral kortetermijndoelen, terwijl bij anderen hun grootste
dromen in de verre toekomst liggen. Juist het bewust zijn van de eerste stap
is net zo belangrijk als het bewust zijn van de laatste stap.

– Kies een beperkt aantal doelen dat binnen een jaar te bereiken is. Schrijf ook
op waarom je ze absoluut zult bereiken en welke redenen er zijn om aan deze
doelen te werken.

– Beschrijf wie je zou moeten zijn (wat voor soort mens) of wat je zou moeten
doen om die doelen te bereiken.

– Onderneem onmiddellijk actie om het doel te ondersteunen. Vooruitgang
voltrekt zich stap voor stap, maar je moet wel nu de eerste stap zetten.

– Denk regelmatig even aan je doel en stel je voor dat je het doel al bereikt hebt.
Voel het plezier, de trots en de opwinding.

Stel datgene wat je wilt je zo concreet mogelijk voor, voor jezelf en voor de or. Een artikel

is geen proefschrift, een praatje geen redevoering, een verslag geen beleidsevaluatie-

bundel. Uit deze concrete voorstelling vloeit een concrete voorstelling van tijdsinvestering

en planning voort. En die is weer concreet in te plannen, terugrekenend vanaf het

moment dat iets klaar moet zijn.

Verzamel alle deadlines en tussendeadlines en verspreid die over het hele lopende

jaar, zodat je aan het eind van het lopende jaar niet een forse bulk aan deadlines hebt na

te jakkeren en je als een bezetene tijdens de kerstdagen moet doorscheuren. Stel concreet

vast wat je voor die deadlines moet doen, en plan dat concreet in als een afspraak.

Langetermijnplanning
Voor sommigen is het verstandig en handig om, naast de dag en/of de week een
groter tijdsperspectief te hanteren. Een maandplanning geeft een beter totaalbeeld,
waardoor de weekplanning effectiever wordt.
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Maandplanning

Een maandplanning bestaat vaak uit een overzicht van reeds bekende en belang-
rijke gebeurtenissen (vergaderingen, besprekingen, notulen maken, gesprekken,
afspraken, enz.). Het plannen van de volgende maand kan het beste plaatsvinden
in de laatste week van de maand ervoor. Het is niet meer en niet minder dan het
creëren van overzicht. Uiteraard vult de maandagenda zich al eerder met diverse
zaken, maar in de laatste week voor aanvang van de volgende maand is er vaak nog
beschikbare ruimte om de uit te voeren activiteiten in te plannen. Sommigen doen
deze maandplanning bij voorkeur al halverwege de voorgaande maand. Een
maandplanning of een maandagenda kent weinig detailinformatie, maar geeft
een duidelijk inzicht in beschikbare tijd.

Tip

Het plannen van een nog langere termijn dan een maand is aan veel mensen niet

besteed. Toch kan het erg zinvol zijn om een vorm van lange(re)termijnplanning te

proberen. Wanneer de voordelen duidelijk zijn, kan deze wijze van plannen een plezierige

en makkelijk toe te passen routine zijn.

Kwartaalplanning
Het kan zinvol zijn om in de derde maand van een kwartaal tijd te besteden aan de
kwartaalplanning voor het volgende kwartaal. Als je maximaal een halve dag
besteedt aan kwartaalplanning, kan dit inzicht verschaffen in de succesvolle en
minder succesvolle zaken van het lopende kwartaal. Eventuele consequenties voor
het komende kwartaal kunnen meteen vertaald worden naar de beschikbare tijd in
de agenda. De projecten die in het komende kwartaal veel tijd nodig hebben,
worden reeds vertaald naar de agenda.

Jaarplanning en halfjaarplanning
Na de eerste helft van het jaar kun je in juni een halfjaarplanning van een dag en
aan het eind van het jaar een jaarplanning van minimaal een dag vastleggen. Voor
het volgende jaar kun je bijvoorbeeld beslissingen nemen over perioden in het
komende jaar die je wilt reserveren voor projecten, grote opdrachten, trips,
vakantie, enzovoort. Er zijn nog steeds mensen die het te druk schijnen te hebben
om op vakantie te gaan. Als de vakantie ruimschoots op tijd in de agenda zou
staan, lukt het dezelfde personen om te gaan en nog veel belangrijker, te genieten
en daarna weer vol energie aan de slag te gaan. De belangrijkste winst die geboekt
wordt bij het toepassen van een lange(re)termijnplanning, is het creëren van rust
en overzicht. Het opsplitsen van een lange(re)termijnplanning naar meer ge-
detailleerdere planningsvormen geeft het aangename gevoel dat de zaken onder
controle zijn, in plaats van dat de zaken uit de hand lopen.
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Tip

In het algemeen wordt het plannen het eerst overboord gezet als het druk(ker) wordt;

terwijl planningstijd zichzelf driedubbel terugverdient. Het belangrijkste advies: maak

voor planning altijd tijd vrij en vooral juist op die momenten dat je denkt dat je er geen tijd

voor hebt! De tijd die je aan planning besteedt, is per definitie zeer goed bestede tijd!

De weekplanning
Evenals de dag is de week een kortetermijnplanningsperiode het is een veel
gebruikte planningsperiode in bijvoorbeeld Outlook, Groupwise of Lotus Notes,
net zo als in de papieren versie. In weekagenda’s staan vaak meer details van
vergaderingen, afspraken of taken die in die week moeten worden uitgevoerd.

Er kleven nogal wat bezwaren aan een dagplanning: het blijkt namelijk dat
sommige mensen bij de dagplanning steeds herinnerd worden aan datgene wat
allemaal (nog) niet is gebeurd. Een andere reden die wordt aangedragen voor het
slechts gedeeltelijk uitvoeren van het dagplan, zijn uiteraard de vele onverwachte
gebeurtenissen (geleefd worden in plaats van te leven). Door deskundigen wordt
dan ook geadviseerd om in ieder geval het plannen op weekbasis als vaste routine
te gebruiken.

De week als planningsperiode is hét moment om het uit te voeren werk te
onderzoeken en te vertalen naar de beschikbare tijd in de agenda. Het meest
geschikte tijdstip hiervoor is de vrijdagmiddag of het einde van de vrijdagochtend,
in ieder geval voordat het kantoor wordt verlaten. De planning van de volgende
week sluit de week af en opent de deur naar het weekend. Er zijn nog steeds
mensen die er op zaterdag of zondag achterkomen dat ze op maandag een
training hebben ergens in het land, terwijl de cursusmap en voorbereidende
vragenlijst nog op kantoor ligt.

Tip

Dit soort ‘crisissituaties’ kun je voorkomen door consequent op de vrijdag ervoor de

planning van de volgende week te maken. Deze activiteit neemt veelal niet meer dan een

halfuur in beslag.

De mogelijke bronnen voor een effectieve en efficiënte weekplanning zijn: het
werkarchief, deadlines op maandbasis en op de actielijst, reminders, onafgehan-
delde zaken. Uiteraard werkt het het beste als het aantal bronnen beperkt is.
Uiteraard staan er op vrijdag al zaken gepland voor de volgende week! De
routinezaken staan er al in, de geplande afspraken en vergaderingen en eerder
geplande (olifant)klussen die later in dit hoofdstuk nog worden behandeld. Dit
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laatste is in de praktijk eerder uitzondering dan regel, terwijl juist hier voor velen het
gewenste overzicht, structuur en rust te halen valt.

De nog beschikbare tijd wordt uiteraard niet volledig vol gepland met wat er uit
diverse bronnen tevoorschijn komt. Als er vaak onvoldoende of net voldoende tijd
(over) blijkt te zijn voor de klussen die in de volgende week af moeten (en op
vrijdag nog ingepland moeten worden), dan is het duidelijk dat de plannings-
termijn van een week te kort is. Het plannen op maandbasis is dan waarschijnlijk
de oplossing voor dergelijke planningsproblemen.

Het is voor elke planningsperiode belangrijk om rekening te houden met de
gemiddelde tijd die besteed wordt aan onverwachte, ongeplande zaken. Een deel
van deze zaken zijn terecht, een ander deel zou kunnen worden gedelegeerd of op
een ander tijdstip worden uitgevoerd. Het plannen van werk gebeurt op basis van
de tijd die er gemiddeld over is. Dat wil zeggen: rekening houdend met een reëel
percentage voor onverwachte zaken – het plannen van het ongeplande (ruimte
voor onverwachte zaken) – en de andere tijden moet je dus zo veel mogelijk
reserveren voor de eigen prioriteiten. Als het belangrijk is, komt het in het
weekplan te staan en dat maakt uiteraard de dagplanning ook eenvoudiger.
Verrassingen zullen er altijd blijven, maar ze komen bij deze manier van werken
wel een stuk minder frequent voor.

Tijdens het plannen van de week op vrijdag wordt niet alleen aandacht gegeven
aan wat er moet gebeuren in de volgende week, maar ook aan hoe die werkzaam-
heden moeten worden uitgevoerd. Door al na te denken over hoe een bepaalde
klus het beste aangepakt kan worden, kan er op de betreffende dag meteen
worden begonnen met de uitvoering ervan. Bij voltooiing kan er verder worden
gegaan met de uitvoering van de volgende taak. Belangrijk is overzicht te hebben
in het gebruikte agendasysteem waarbij de week in één oogopslag te zien is.

De dagplanning
De dag is de belangrijkste van alle planningsperioden. Een zorgvuldige dagelijkse
planning zorgt ervoor dat je plannen in realiteit worden omgezet. De dagelijkse
planning is een kwestie van actie ‘hier en nu’ en niet alleen van denken aan doelen
en goede voornemens. Het enige karwei waaraan je kunt werken, is het karwei dat
je vandaag wilt uitvoeren.

De dag is daarom van vitaal belang, omdat het totaalresultaat aan het einde
van een jaar de som van alle dagresultaten is. Een resultaatgerichte planning van
activiteiten op deze korte termijn geeft resultaten op de langere termijn. Mensen
die op de een of andere manier hun dag proberen te plannen, werken beter en zijn
succesvoller.
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Timemanagement kan worden gedefinieerd als: ‘Het regelmatig aan het
einde van de dag een goed gevoel hebben over de dingen die zijn gedaan en
afgewerkt’. Dit in tegenstelling tot het te vaak moeten constateren dat er veel is
gebeurd, maar dat er niets van de eigen geplande taken en activiteiten is gedaan.
De beloning aan het einde van de dag is het afvinken van de voorgenomen
zaken op de actielijst. Ik heb me bijvoorbeeld voorgenomen vandaag te werken
aan de opzet van dat rapport en dat is gelukt, YES! De dag, ‘vandaag’, staat het
dichtst bij het ‘doen’. De andere planningsperioden (week, maand, kwartaal,
enz.) hebben allemaal nog de valkuil van uitstel in zich.

Vandaag moet het gebeuren!

Tips

– Een veelgebruikte manier om de dag te beginnen, is even de tijd nemen aan het

begin van die dag om de prioriteiten op een rij te zetten. Dit goede voornemen

wordt echter regelmatig doorkruist door een urgente e-mail of een collega met een

brandende vraag.

– De beste raad in het kader van het plannen is: ‘Stel elke dag voordat je naar huis gaat

een plan(netje) op voor de volgende dag’. Doe even het raam open naar morgen.

Een absolute voorwaarde om rust en overzicht over de volgende dag te hebben, is
dat je de laatste tien tot vijftien minuten van de werkdag (of eerder) besteedt aan het
nadenken over wat er de volgende werkdag op het programma staat. Uiteraard in
combinatie met het besteden van tijd aan planning op de lange(re) termijn. Een
vaak gehoorde klacht over planning is dat het alleen maar tijd kost en weinig
oplevert. Sommige mensen stoppen er helemaal mee en laten zich leiden door de
waan van de dag. Omwat meer dirigent te zijn van de eigen tijd, is enige planning –
zeker de dagplanning – noodzakelijk. De rust die het afsluiten van de dag met het
plannen van de volgende dag oplevert, is niet te onderschatten. Waarschijnlijk
herkennen velen dat het werk thuis anders vaak nog doorgaat omdat er nog niet
‘geschakeld’ is. Het afsluiten van de dag met het plannen van morgen zorgt ervoor
dat de avond en nacht minder last hebben van werkzaken. Ben je wel eens midden
in de nacht wakker geworden van iets dat had moeten gebeuren of van iets wat je
voor de volgende dag nog had moeten doen? Dan is dat een belangrijk signaal om
(anders) te gaan plannen! Wanneer je duidelijk voor ogen hebt welke taken en
uitdagingen je morgen te wachten staan, kan je onderbewuste aan de slag om
ideeën en oplossingen te genereren, zelfs als je slaapt. De volgende morgen zul je
beter voorbereid op het werk komen en geen onnodige tijd verliezen.

Het plannen van de dag vraagt wel een stuk realisme. Het belang van beschikbare
tijd is evident. Twee vragen zijn in de dagplanning standaard:
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1. Hoeveel tijd heb ik morgen beschikbaar?
2. Hoe kan ik die tijd het beste gebruiken?

Volgens experts moet je slechts maximaal 60% van je tijd op één werkdag voor uit
te voeren werkzaamheden plannen. Er zijn echter functies waar het percentage
uiteraard veel lager is door bijvoorbeeld de grote hoeveelheid (onverwachte) ad-
hocstoringen, onder andere door leidinggevenden, medewerkers, andere colle-
ga’s, klanten, leveranciers, enzovoort. Het secretaressevak is hier een duidelijk
voorbeeld van. Het karakter van de functie bepaalt de hoeveelheid te plannen tijd.
Ook de hoeveelheid ingeplande routinematige handelingen en vergaderingen
kunnen de mogelijkheid om zelf nog tijd te plannen beperken.

Het voornemen om morgen dat rapport te gaan maken, werkt niet als het
schrijven ervan minimaal zes uur kost en er morgen al twee vergaderingen op het
programma staan en er ook nog tijd moet zijn om vragen van collega’s en klanten
te beantwoorden. Veel effectiever is het om voor de volgende dag anderhalf uur te
plannen voor het begin van het betreffende rapport en op andere dagen, ook in
blokjes van anderhalf uur, de rest van de werkzaamheden voor het rapport te
plannen. Het bijkomend voordeel van duidelijk omlijnde plannen voor de
volgende dag is dat je je minder gauw zult laten afleiden of onderbreken. De
tijd zal beter worden benut. Natuurlijk zal het van enkelen wel de nodige tijd
vergen om te wennen aan deze nieuwe manier van werken; vooral diegenen die
niet of nauwelijks (meer) plannen, zal het meer tijd kosten.

Tips

– Plan belangrijke, uit te voeren klussen op geschikte, min of meer rustige tijdstippen

van de dag.

– Houd bij het plannen rekening met je eigen energieniveau. Ben je duidelijk een

ochtend-, middag-, avond- of geen mens (ha, ha)?

– Laat je in je dagplanning niet steeds ringeloren door externe factoren, zoals te veel

onnodige onderbrekingen.

– Wees baas over je eigen beschikbare tijd (in plaats van jouw tijd over jou) en besteed

die tijd aan dingen die je dichter bij het bereiken van je doelen brengen!

– Een goede voorbereiding en planning van de dag zorgen voor een betere commu-

nicatie, samenwerking en onderlinge afstemming met collega’s.

Olifanten
Op de vraag: ‘Hoe eet je een olifant?’, zullen sommige grapjassen antwoorden:
‘Met veel ketchup en mayonaise’.

Het enige juiste antwoord op deze vraag is: ‘Hapje voor hapje!’
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Uiteraard betreft het hier een beeldspraak met daarin verpakt één van de
belangrijkste technieken om persoonlijk productief te zijn. De tijd nemen om
grotere, complexe klussen in hanteerbare stukjes op te delen, verhoogt de
persoonlijke productiviteit aanzienlijk.

De meeste mensen weten wel wat ze moeten doen. Het overpeinzen van wat er
gedaan moet worden en over hoe het gedaan moet worden en welke details een rol
spelen, leveren direct een concreet resultaat op. De olifanttechniek is een nuttige
techniek voor iedereen die voor een grote taak staat en er een succes van wil maken.

Wat zijn olifanttaken?

– ‘Overweldigende’ klussen die een langdurige inspanning vragen.
– Klussen waarbij na elke stap maar weinig vooruitgang zichtbaar is.
– Klussen die op de korte termijn dikwijls uitgesteld of afgezwakt worden.

Voorbeelden van olifantklussen voor secretaressen

– Archiveren.
– Jaarfeest organiseren.
– Jaarlijkse beurspresentatie.
– Afvallen.
– (Chinese) taal leren.

Vaak zitten mensen aan de ene kant vol goede voornemens, maar aan de andere
kant is het, om de één of andere reden, erg lastig om er daadwerkelijk de tanden in
te zetten en ‘door te slikken’. Veel mensen wachten met het eten van een olifant
totdat hun mond wat groter is. Dat is hetzelfde als wachten totdat men een ons
weegt! Veel olifanten worden nooit gegeten: vandaag niet, morgen niet, nooit.

De enige manier om een olifant door de mond te krijgen, is hem kleiner te
maken. Dat kan op twee manieren (waarbij het belangrijk is dat je weet dat alleen
de tweede manier werkt!):
1. Door afstand te nemen: door olifanten tegen de horizon te zetten, lijken ze

tenminste kleiner. Nog steeds gebruiken we deze methode tijdens de
overpeinzingen voor het komende jaar; ‘Volgend jaar ga ik echt meer tijd
besteden aan mijn gezin, afvallen, een nieuwe productlijn ontwerpen en een
boek schrijven over de laatste taboes in Nederland’. Deze goede voornemens
groeperen zich als een kudde olifanten samen aan de horizon. Van een
afstand bekeken lijken ze klein en worden als uitdaging schijnbaar aanvaard.
In de praktijk zullen de meeste voornemens aan het einde van het volgende
jaar, onder het genot van een goed glas champagne, opnieuw opgevoerd
worden als voornemens voor het daaropvolgende jaar. Het is niet vreemd dat
steeds vaker mensen aangeven geen voornemens meer te hebben. De reden
hiervoor is evident: het lukt toch niet om ze te realiseren.
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2. Door de olifant te verdelen: de enige manier om tot resultaten te komen, is
om de olifant ‘op te eten’. Dat doe je als volgt:
– Snijd de olifant in ‘hapklare’ brokken.
– Plan regelmatig ‘hapjes’ van de olifant als taak van de dag, week en

maand.
– Zorg ervoor dat je elke periode een stukje ‘eet’ naast je andere (routine)taken.
– Zorg ervoor dat je de olifant helemaal opeet.
– Concentreer je op niet meer dan één of twee olifanten tegelijk.

Als de olifanttechniek een wezenlijk deel van je agenda uitmaakt, zul je merken
dat je productiviteit toeneemt!

Voorbeeld

De Franse taal leren
Veel mensen willen graag beter Frans leren spreken. Vooral na een vakantie in
Zuid-Frankrijk spelen veel Nederlanders met de gedachte om dit te gaan doen.
Uitzonderingen daargelaten komt hiervan weinig tot niets terecht. Frans leren
wordt gezien als een enorme taak. Vaak komt dit omdat men over te weinig vrije
tijd beschikt. Als mensen er al een avond voor kunnen vrijmaken, dan zijn ze vaak
te moe om het daadwerkelijk op te pakken of vinden ze wel een uitvlucht (‘Boer
zoekt vrouw’ op tv). En als iemand al met de studie begint, is de voortgang vaak zo
gering dat er maar mee gestopt wordt. De vrije avonduren zijn toch te beperkt om
Frans te leren! Frans leren kan dus worden afgevoerd van het ‘goede voornemens’
-lijstje. Om ‘de Franse taal leren’ echt te realiseren, is de olifanttechniek de
oplossing. Je pakt dus de olifant niet in zijn geheel aan, want dat is bijna
uitzichtloos en erg demotiverend. Elke dag een klein stukje van die taak eten is
echter wel mogelijk en realistisch. Het gaat, anders gezegd, niet over ‘Frans leren
in 2011’maar over ‘tien Franse woordjes per dag leren’. Bij het toepassen van deze
methode (kost elke dag een halfuurtje), is de kans groot dat de woordenschat aan
het einde van het jaar voldoende zal zijn om een goed gesprek te voeren met de
gastheer van je chambre d’hôtes. Misschien is het verstandig om ook met een
groepje mensen op een vast tijdstip in de week twee uurtjes grammatica en
conversatie te oefenen om het effect te vergroten. In essentie is het consequent
toepassen van de olifanttechniek een succesnummer. Voor mensen met nog
steeds vijftig onuitgepakte verhuisdozen in de schuur of op zolder is de methode
ook een aanrader. Eén doos per dag en de klus is binnen twee maanden geklaard.
Je behaalt hiermee elke dag je doelstelling: er is één doos uitgepakt en de andere
dozen zijn niet belangrijk. Je eet een ‘olifantenburger’ en dat is het! Of en hoe je
een olifant eet, hangt af van het type persoon dat je bent. Zie hoofdstuk 2.
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Projectplanning
Tot slot de vertaling van bovenstaande naar projectplanning. Bij het ontwerpen
van een projectplan moet er onderzocht worden hoe de taak het beste gedaan kan
worden, in welke volgorde, met welke middelen, in welk tijdsbestek (deadlines),
met wie en in harmonie met welke andere projecten of taken die moeten worden
uitgevoerd. Een projectplan stimuleert je om die zaken die de doelen verwezen-
lijken uit te voeren, omdat er een duidelijke voorstelling van gemaakt is en omdat
er een analyse is gemaakt van het werk dat ervoor nodig is om het te realiseren.
Zodra de taken binnen een project (olifant) gedetailleerd zijn gedefinieerd, kan
elke taak (olifantenburger) in een korte periode worden volbracht en zal de
voltooiing van elke taak tot een continue voortgang leiden in de richting van
een grote doelstelling.

Geschikt voor projectplanning zijn:
– complexe klussen;
– klussen die moeilijk lijken;
– klussen waarbij verschillende disciplines, afdelingen en personen betrokken

zijn;
– nieuwe klussen;
– klussen met veel kritische deadlines;
– klussen waarin veel wijzigingen (kunnen) plaatsvinden.

Kritieke elementen in een projectplan
– Voldoende tijd besteden aan het brainstormen over alle elementen van de

klus.
– Vitale elementen voor succes van het project onderkennen.
– Ideeën in categorieën groeperen en opnemen in een implementatieplan.

Voorbeeld

Checklist bij de start van een project:
– Doelstellingen van het project.
– Veronderstellingen die moeten worden getest.
– Technieken die moeten worden toegepast.
– Te betrekken personen.
– Te overwinnen obstakels.
– Te verkrijgen informatie of cijfermateriaal.
– Te verwerven of te ontwikkelen middelen.
– Gebeurtenissen waarbij coördinatie noodzakelijk is.
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Tip

Wat kan helpen binnen het werk is het volgende: projectplannen maken de speerpunten

rond, en formuleren en inplannen daarbij wat er per maand gaat gebeuren en door welke

persoon.

Uitstellen
Uitstellen is de valkuil van plannen. Het verschil tussen plannen en uitstellen is
lastig waarneembaar. Vaak ben jezelf de enige die het verschil weet.

Wanneer je lijdt aan uitstelgedrag dan kan dat hinderlijk zijn voor jezelf en
voor je omgeving. Bovendien is uitstellen niet altijd effectief. Er is een oud
gezegde: ‘Van uitstel komt afstel’. En misschien is hierin de reden van uitstel ook
wel gelegen. Als je iets uitstelt, doe je dat misschien wel omdat je die taak eigenlijk
liever niet wilt doen. Soms zal dit lukken en is uitstel effectief gebleken. Sommige
dingen blijken uiteindelijk niet noodzakelijk te zijn. Maar er zijn ook taken die
uiteindelijk toch gedaan moeten worden. Voor die taken geldt dat uitstel leidt tot
stress. Wanneer de deadline dichterbij komt – en je reden tot uitstel was je wens
tot afstel – moet je uiteindelijk onder grotere druk deze taak – waar je eigenlijk
geen zin in hebt – toch uitvoeren.

Hoe herken je uitstelgedrag?
– Je schrijft een taak of actie op een los papiertje (niet belangrijk).
– Je plant een taak of actie in het lege gedeelte van je agenda (geen prioriteit).
– Je vraagt degene die de taak of actie aan je vroeg om je daar later nog eens aan

te helpen herinneren (niet belangrijk).
– Je schrijft de taak of actie op je actie- of ‘to do’-lijstje en merkt dat je hem

meer dan eens overschrijft op een nieuw lijstje.

Wat kun je aan uitstelgedrag doen?

Herkenning en erkenning van uitstelgedrag is de basis van verandering. Vraag
jezelf eens af waarom je een bepaalde taak steeds uitstelt. Ergens moet er een
reden voor zijn.

Vraag optie
Vind ik deze taak niet leuk?
– Kan ik de taak delegeren?
– Kan ik de taak nu direct doen?
– Kan ik de taak aantrekkelijker maken?
Vind ik deze taak niet belangrijk?
– Kan ik de taak delegeren?
– Welk moment van de week heb ik over om deze taak te doen?
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Vind ik deze taak moeilijk?
– Kan ik de taak delegeren?
– Kan ik de taak teruggeven?
– Wie kan mij helpen?
– Wat is het beste moment om deze taak uit te voeren?
Vind ik deze taak onzinnig?
– Kan ik de taak teruggeven?
– Kan ik erachter komen of de taak echt onzinnig is?
– Welk moment van de week heb ik over om deze taak te doen?

Als je hebt onderkend wat de oorzaak is van je uitstelgedrag bij een specifieke taak
dan is het zaak om in actie te komen. Als het antwoord op de optievragen die je
met ‘ja’ of ‘nee’ kunt beantwoorden ‘nee’ is, stel dan de laatste optievraag: wanneer
kan ik deze taak doen? Iedere week kent wel een loos uurtje waarin je taken kunt
uitvoeren die je liever uitgesteld of afgesteld had gezien. Voorkom in ieder geval
dat zo’n taak steeds vaker de kop opsteekt. Als je meerdere e-mails krijgt met de
vraag of je deze taak al uitgevoerd hebt, dan is het te laat! Het gaat je daardoor
steeds meer tijd kosten. Probeer in dat geval liever de mogelijkheid dit soort taken
maar direct te doen. Dan ben je ervan af. Is uitstellen altijd negatief? Nee, soms
helpt het om een taak, die niet wil vlotten, even te laten rusten en die later weer op
te pakken en af te ronden. Wel is het belangrijk om direct een beslissing te nemen
wanneer je ermee verder gaat.

Zie ook bijlage 3 over uitstelgedrag.

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de competentie
‘schakelen’ die zeker voor secretaressen van belang is. Regelmatig moet er
geschakeld worden tussen de diverse werkzaamheden. Voor sommigen een
‘makkie’, maar voor velen een lastig proces.

Schakelen
Er zijn autobestuurders die in een auto zo kunnen schakelen dat de passagiers
hier niets van merken; bijna geruisloos, zonder horten en stoten. Goed schakelen
is essentieel voor een comfortabele rit.

Het schakelen in het licht van plannen is geen handmatige handeling maar
een geestelijke; het zit tussen de oren. Het effect als het niet goed (half of soms
zelfs niet) gebeurt, lijkt ook op horten en stoten.

Het is keer op keer een uitdaging om zo van het één naar het ander te schakelen
en te zorgen dat ‘het één echt is afgesloten’ en ‘het ander’ de volle aandacht krijgt.
Dit klinkt nog vrij cryptisch, maar het voorbeeld spreekt voor zich. Een van de
belangrijkste schakelmomenten is wanneer de werkdag om is en de privétijd
begint. Vooral wanneer je het altijd verschrikkelijk druk hebt of denkt te hebben,
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kom je vaak doodmoe thuis. De verleiding is groot om op de bank te gaan liggen
(alleen nog zappend met de afstandsbediening) om bij te komen. Je partner krijgt
weinig tot geen echte aandacht en soms val je zelfs in slaap op de bank. Af en toe
zeg je: ‘Zodra we meer tijd of het wat minder druk hebben, gaan we echt van ons
leven genieten’. Er komt echter niet meer tijd en het blijft druk. Het is een proces
van vallen en opstaan en door schade en schande wat wijzer worden.

Een speciaal schakelmoment doet zich voor wanneer er, ondanks alles, iets
gebeurt waar niet op gerekend is. Wanneer je bijvoorbeeld naar het theater gaat en
er in de hal van het theater een bord staat met de mededeling dat de voorstelling
van Bert Visscher helaas niet doorgaat. In plaats van je favoriete cabaretier treedt
een onbekende plaatselijke mimegroep op.

Wat zou je doen?

De mogelijkheden zijn:
– Je geld terugvragen en thuis balen van het feit dat je Bert Visscher misloopt.
– Je geld terugvragen en iets anders leuks gaan doen.
– Balend naar de onbekende groep gaan kijken met een negatieve bril op.
– Gaan kijken naar de onbekende groep en de avond van je leven hebben.

Een essentieel schakelmoment van iedere dag ligt tussen het vertrek van kantoor
en thuiskomst. Dat wil eigenlijk zeggen dat de werkdag is afgesloten met de
planning voor de volgende dag en ideeën over de besteding van de avond die
aanstaande is. De gedachten zouden bijvoorbeeld kunnen gaan over wat de
partner heeft gedaan die dag of over wat er die avond op het programma staat.
Soms word je desondanks nog verrast doordat er vrienden op bezoek komen. De
keuze die je dan hebt, is om er al of niet een gezellige avond van te maken of om
de vrienden vriendelijk maar resoluut de deur te wijzen. De consequenties
daarvan zijn misschien niet te overzien maar wel duidelijk. Van James Bond
zou je kunnen zeggen dat hij een grootmeester is in schakelen. Hoe druk zijn dag
ook is: achtervolgingen, vechten met Russische spionnen en levensgevaarlijke
haaien, altijd is er aan het einde van de dag onverdeelde aandacht voor een
wonderschone dame. Hoe obligaat dit voorbeeld ook mag zijn, als we een beetje
van zijn schakelkracht zouden hebben, wordt het leven een stuk waardevoller. Kijk
eens een James Bondfilm vanuit dit perspectief!

Samenvattend
– Neem de tijd voor het schakelen (tussen werk en privé, tussen je diverse

werkzaamheden): gebruik hiervoor bijvoorbeeld de reistijd, plan hier tijd
voor in en sluit de werkdag af met plannen van morgen.

– Neem de tijd tussen klussen, afspraken en vergaderingen om te schakelen:
plan hiervoor tijd in de agenda. Goed geschakeld zijn betekent klaar zijn voor
wat er gaat komen en dus niet nog bezig zijn met wat is geweest.
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– Schakeltijd is essentieel om niet van het één naar het ander te hollen om
uiteindelijk te moeten constateren dat een aantal zaken half of niet goed gaan
met uiterst vervelende gevolgen.

– Schakelen is soms ook verrassingen accepteren en daar het beste van maken.
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een min of meer integrale weergave van een
op LinkedIn gevoerde discussie over plannen door secretaressen en manage-
mentassistenten.

Secretaressen plannen de tijd van degene waarvoor ze werken en zelden hun eigen

beschikbare tijd….

Reageer (kort) op deze stelling en bevestig of ontkracht het idee dat secretaressen hun

persoonlijke planning over het algemeen verwaarlozen.

Ze hebben m.i. onterecht het idee dat hun werk een aaneenschakeling is van ad hocs

en dat er voor hen weinig te plannen valt…

Ik denk echter dat elke secretaresse een deel van haar tijd gepland kan werken.

Afhankelijk van de specifieke context wel zo’n 30 à 40% van de tijd.

Hester Verwoerd (managementassistent bij Facilicom)

Niet geheel eens met de stelling, maar wel met jouw vermoeden dat 30 à 40% van de tijd

zelf is in te plannen. Hiervoor ben je wel afhankelijk van een manager die zelf zijn/haar

planning goed op orde heeft en niet alleen ad hoc reageert, maar zijn/haar zaken zelf

goed onder controle heeft en de helicopterview behoudt. Hierdoor kan je zowel de

werkzaamheden voor de manager als eigen werkzaamheden goed plannen.

Angelique Anker (Executive Assistant bij Telindus)

Het is, denk ik, een kwestie van ervaring en waar de secretaresse staat in haar eigen

carrière. Staat zij aan het begin of is ze al aardig ervaren en heeft ze de nodige stappen

gemaakt.

Ben jij de uitvoerder en ondersteuner en ga je mee in de waan van de dag, dan ben ik

inderdaad bang dat je de hele dag aan het plannen bent voor degene voor wie je werkt,

maar denk je waarschijnlijk nog dat het goed is om jezelf weg te cijferen en verwacht ik dat

je dan nog een paar mooie stapjes te gaan hebt in je carrière als secretaresse.

Profileer je jezelf als degene die op de hoogte is van de inhoud, de (be)denker enzovoort

dan plan je je eigen tijd en doe je de uitvoerende (plannings)klussen met twee vingers in

je neus erbij. Je beheert zowel je eigen agenda als die van je manager.

Dit soort mensen vind je ook niet meer in de echt ondersteunde/uitvoerende banen

volgens mij. Het heeft volgens mij juist niets te maken met hoe je manager is, namelijk de

mensen die deze stappen al gemaakt hebben, willen niet meer werken voor de manager

die echt alleen een uitvoerende ondersteuner nodig denkt te hebben.
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Ik denk dat het instapniveau van de secretaresse soms erg laag is. Dames/meiden komen

koud van school en hebben geen idee wat plannen en organiseren nu echt inhoudt. Lang

verhaal kort; een kwestie van (levens)ervaring.

Sanne den Hartog (Executive Assistant bij Volker Wessels Telecom Infra bv)

Een secretaresse kan inderdaad ca. 30 tot 40% plannen van haar werkzaamheden. Eén en

ander is echter wel afhankelijk van het bedrijf waar je werkt en de manager c.q. directeur

voor wie je werkt.

Verder ben ik de hele dag door secretaresse: op het werk en thuis.

Monique Damen (eigenaar van Komma Coaching)

Een beetje kort door de bocht om te zeggen dat secretaresses dit zo zien…maar dat is

natuurlijk ook de charme van de stelling.

Ik sluit me aan bij de bijdrage van Angelique. De mate van eigen werk plannen en

inrichten is afhankelijk van de eigen persoonlijke ontwikkeling, niet van de omgeving.

Natuurlijk moet je rekening houden met de kaders waarbinnen je functioneert, maar

die 30-40% is zeker haalbaar, in veel gevallen meer. Een secretaresse op een wat hoger

niveau plant niet alleen voor de manager, ze managet hem ook. Maar dat kan alleen als ze

zichzelf kan managen.

Als je hierin groeit, zul je inderdaad de functies ontgroeien die uitsluitend ad hoc/

uitvoerend zijn. Het kan zijn dat je afdeling/manager meegroeit, het kan ook zijn dat het

je naar andere plekken/functies voert.

Kristel van Steenhoven (Commercial Support Resourcing Desk bij NXP/Hays)

Je kunt je tijd managen maar dat ligt ook aan je manager die je ondersteunt of de afdeling.

Toen ik als secretaresse werkzaam was planden we elke dag dat we er beiden waren

een ochtendoverleg om de lopende zaken te bespreken en nieuwe zaken door te nemen.

Ad hoc komt er natuurlijk altijd wel eens iets tussendoor fietsen maar dit is (in mijn

ervaring) meer aan de orde als je voor een afdeling werkt.

Als je in je functie groeit en je meer ervaring opbouwt kom je steeds meer in de

gelegenheid om je werkzaamheden te plannen.

Denk aan een halfuur aan je vergadering plakken om je notulen uit te werken, tijd

inplannen om je overleg met de manager voor te bereiden e.d.

Ik denk dat een secretaresse zeker wel 40-50% van haar tijd kan plannen als het niet

meer is.

Yvonne Janssen-van der Poel (Owner SECaround)

E.e.a is afhankelijk van in hoeverre je externe factoren van invloed laat zijn op je werk.

Door zelfmanagement is het mogelijk deze invloeden te controleren en je werk te plannen

binnen de beschikbare tijd. Ik sluit me dan ook aan bij degenen die vinden dat het

gestelde percentage zeker hoger kan liggen.
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Wilma Licht (PA/board assistant bij Exin Holding B.V.)

Door je manager te managen manage je gelijk je eigen tijd. Door goed op de hoogte van

elkaars werkzaamheden te blijven zul je veelal gelijk lopen. Wees altijd waakzaam om je

eigen tijd te beheren en die niet te laten bepalen door je manager en/of collega’s. Het ligt

niet aan je manager of je je tijd goed kan indelen… Je bent zelf in charge en moet dat

(uiteraard met goede afstemming) blijven.

Spoedvragen van collega’s blijken niet altijd spoed te zijn. Probeer ze (in overleg)

maar eens een uurtje of twee te laten liggen. Vaak is de spoedvraag al overruled door een

oplossing zonder dat je daar zelf mee bezig bent geweest.

Zolang je voor jezelf niet de hele dag volplant, maar tijd inbouwt voor ad-hoczaken

blijf je de baas over je eigen tijd. Draag je eigen structuur in je werk uit en anderen zullen

je structuur begrijpen en volgen.

En een continue goed overleg en een goede afstemming zijn natuurlijk heel belangrijk.

Margo Wening (Ervaren allround managementassistant/boekhouder)

Wilma schreef het al: het inplannen van ad-hoctijd werkt, zeker als je collega’s er van op

de hoogte zijn, er rekening mee houden en zelf ook ad-hoctijd in hun planning

meenemen.

Over het percentage valt natuurlijk te twisten, maar 40 à 50% lijkt een redelijk

gemiddelde.
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6 Communiceren en beïnvloeden

Het is essentieel dat je inzicht hebt in je eigen communicatiestijl en beïnvloeding.
Sommigen maken zich vooral druk over hoe de ander het (verkeerd) doet. Het
wijzen naar de ander is gemakkelijker dan kritisch te kijken naar jezelf en iets in je
eigen gedrag te veranderen. Ga er maar vanuit dat de ander niet te veranderen is.
Het enige wat te veranderen is, is hoe jij ermee omgaat. Gedrag roept gedrag op en
daarmee kun je het beste beginnen bij je eigen gedrag. In dit hoofdstuk tref je de
basis aan van de uitgebreide communicatietheorie. Meer informatie haal je uit de
boeken die in de literatuurlijst staan. De beïnvloedingtheorie geeft je inzicht in
de verschillende manieren van beïnvloeden die er zijn. Zie ook de bijlagen en de
www’s achterin dit boek.

Communiceren
Communicatiekracht is een belangrijke eigenschap. De nu volgende basisprinci-
pes van het communiceren zitten, als het goed is, ‘standaard in je pakket’. Toets ze
bij jezelf en evalueer regelmatig of je productief hebt gecommuniceerd: heb ik
bereikt wat ik wilde bereiken of heb ik voorkomen wat ik wilde voorkomen? Neem
de tijd om na te denken hoe je in een volgende vergelijkbare situatie gaat
handelen. Bereid lastige gesprekken altijd goed voor!

We gaan in op twee belangrijke communicatieve basisvaardigheden:
– Het overbrengen van een boodschap.
– Het verzamelen van informatie.

Het overbrengen van een boodschap
Het effectief overdragen van een boodschap (eerste basisvaardigheid) begint

bij jezelf:
• Weet je wat je wilt vertellen en waarom?
• Tegen wie wil je wat zeggen?
• Hoe zorg je ervoor dat het wordt gehoord en begrepen?

Dit zijn vragen die aan elke boodschap voorafgaan. Als voor jezelf al niet helder is
wat precies je boodschap is, hoe kun je dan verwachten dat het voor de ontvanger
duidelijk wordt?

De volgende tips helpen je je boodschap duidelijk over te brengen, bijvoorbeeld
als je een instructie geeft aan je collega, als je informatie verstrekt over een project
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in een voortgangsvergadering, als je je mening geeft over een vraagstuk of als je
een presentatie houdt.

Tips voor het effectief overdragen van een boodschap

• Maak het doel en de kern van je boodschap duidelijk; wees concreet.

• Onderbouw de kern van je boodschap punt voor punt, stap voor stap: orden je

boodschap en wees volledig.

• Formuleer in een rustig tempo.

• Let op de reacties van de ontvanger.

• Ga na of je wordt begrepen en of je boodschap wordt geaccepteerd.

• Reageer op de reacties, maar houd de kern van je boodschap in de gaten.

• Geef een samenvatting van je boodschap en sluit af.

Valkuilen

• Je bent te veel gericht op je eigen boodschap en let daardoor niet op reacties van

anderen.

• De bedoeling van je boodschap blijft impliciet, waardoor er onduidelijkheid ontstaat

bij de ontvanger.

• Je vertelt je boodschap zonder ‘kop of staart’. Je springt van de hak op de tak.

• Je controleert onvoldoende of je begrepen bent of reageert niet op de feedback van de

ander.

Communiceren is altijd geven en ontvangen van boodschappen. Wat kun je als
zender doen om de ontvangst zo goed mogelijk te maken, oftewel hoe bevorder je
luistergedrag bij de ander?

Tips om luistergedrag bij de ontvanger te bevorderen

• Trek de aandacht van de luisteraar voordat je begint te praten. Dat kun je bijvoorbeeld

doen door mensen rechtstreeks met hun naam aan te spreken.

Niet: ‘Willen jullie of kun jij…’, maar: ‘Zeg Frits, kun jij…’ Door je stem enigszins te

verheffen of door juist te wachten totdat het stil is.

• Zorg voor een goed luisterklimaat: geen afleidende situaties, noch in de omgeving

noch bij de ontvanger. Stop zelf met spreken als er onvoldoende aandacht is en

wacht….

• Varieer in stemhoogte en -volume, zonder er een toneelstuk van te maken.

• Sluit in je taalgebruik aan bij het denk- en belevingsniveau van de ander.

• Gebruik ik-taal in plaats van jij-taal: ‘Ik vind…, ik wil…, ik denk…’ in plaats van ‘Je kunt

ook…’, ‘Je wilt af en toe eens…’, ‘Je denkt af en toe na over …’
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• Gebruik directe taal: concreet, tegenwoordige en verleden tijd. Vermijd zo veel

mogelijk verkleinwoorden, stopwoordjes en vage begrippen: ‘soms, misschien, een

beetje, enigszins, een stuk van…, af en toe, leuk…’

• Check altijd of je boodschap goed is overgekomen. Dat is namelijk het enige waar je

als zender zelf invloed op hebt.

Het verzamelen van informatie
De tweede basisvaardigheid van communiceren: informatie verzamelen. Je wilt
bijvoorbeeld weten hoe het met je collega gaat, hoe ver de andere secretaresse is
met haar deel van jullie gezamenlijke project, welke problemen zich voordoen of
wat de mening is van je manager. Dit kun je doen door L.S.D. te gebruiken.

Figuur 1. De basisvaardigheid: informatie verzamelen

Je verzamelt effectief informatie

door goed

Luisteren,

Samenvatten &

Doorvragen

Als je L.S.D. regelmatig en zorgvuldig toepast kom je veel te weten van mensen in
je omgeving en loop je weinig kans dat er grote misverstanden ontstaan.

Goed luisteren stimuleert de ander om zijn verhaal te vertellen en zijn informatie
rustig over te brengen.

Samenvatten helpt onder andere om te controleren of je de boodschappen van de
ander goed hebt begrepen.

Doorvragen draagt bij om die informatie te krijgen die je wilt hebben.

Gericht gebruik van L.S.D. resulteert in:
• het verzamelen van de informatie die je nodig hebt;
• het vermijden van onnodige misverstanden;
• het kenbaar maken van je belangstelling voor de ander: dit houdt de relatie

in stand;
• het aanscherpen van je indrukken en beoordelingen;
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• het verminderen van je eigen onzekerheid over interpretaties en de bedoe-
ling van de zender;

• het op de hoogte brengen van de indruk die de woorden van de ander bij je
teweeg brengen;

• het stimuleren van de ander tot herformuleren en preciseren van wat hij/zij
bedoelt.

Doorvragen
Het doorvragen is mogelijk met de 7 * W ren 1 *H.

Vragen die beginnen met wie, wanneer, waarom, wat, waarmee, waartoe,
welke en hoe.
• Wanneer is het probleem begonnen?
• Wat is er gebeurd, wat doet het niet meer?
• Wie heeft ermee te maken?
• Welke onderdelen functioneren niet meer?
• Hoe zit het volgens jullie?

Hierna de belangrijkste tips en valkuilen met betrekking tot het gebruik van L.S.D.:

Luisteren is een actieve bezigheid
Luisteren is iets anders dan horen. Ken je uitdrukkingen als: ‘Hij heeft een plank
voor de kop.’ ‘Het gaat bij hem het ene oor in en het andere uit.’

Goed luisteren gaat met het oog en het hart. Je probeert de ander en zijn
boodschap te begrijpen in zijn context en de kern eruit te halen. Luisteren als een
actieve bezigheid heeft twee effecten:
• Door je alerte opstelling ontgaat je weinig van de boodschappen.
• Door je actieve gedrag stimuleer je de ander tot precies en zorgvuldig

formuleren.

Luisteren start met een goede luisterhouding
• Stop zelf met spreken.
• Laat de ander uitpraten.
• Kijk de ander aan.
• Geef korte verbale reacties die de ander aanmoedigen.
• Wees je bewust van je non-verbale lichaamstaal. Door middel van non-

verbaal gedrag, bijvoorbeeld oogcontact, je houding, mimiek (uitdrukking
van begrip, verbazing, medeleven, enz.) maak je de ander duidelijk dat je
werkelijk luistert. Dit voorkomt dat de ander onzeker wordt, ongeïnteres-
seerd of geïrriteerd raakt, omdat hij denkt dat je niet luistert.
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Figuur 2. Het non-verbaal luisteren (TOLOR)

TOLOR = Non-verbaal luisteren

egenover de ander zittenT

ogcontact (niet staren, maar kijken)O

icht leunend naar vorenL

pen houdingO

Rust

Luister actief
• Vat regelmatig samen en herformuleer. Dit brengt orde in het gesprek.
• Vraag regelmatig naar de bedoeling van de ander.
• Luister tussen de zinnen door. Tracht na te gaan wat de spreker over zichzelf

vertelt, hoe hij zich voelt, wat voor hem belangrijk is. Maar wees voorzichtig:
je indrukken kunnen je eigen hersenspinsels zijn. Controleer daarom of je
indrukken kloppen. ‘Klopt het dat…?’ ‘Ik heb de indruk dat jij je onzeker
voelt. Zie ik dat goed…?’ Dit laatste is vooral belangrijk als de boodschap erg
onduidelijk is. Soms is het onmogelijk nog zinvol verder te praten zolang je
de boodschap niet hebt ontcijferd. Of zijn onderliggende gevoelens bij de
zender zo sterk dat ze de inhoud van de boodschap vertroebelen. De emotie
vervormt wat de persoon wil uitdragen en vormt een boodschap op zich.

• Benut het verschil tussen spreeksnelheid en denksnelheid. Je kunt herhalen,
maar ook vooruitdenken op wat de ander gaat zeggen, welke vragen je gaat
stellen e.d. Je kunt ook aantekeningen maken.

• Luister doelgericht. Als je vooraf weet waarop je wilt letten kun je uit alle
informatie die over je heen komt selecteren. Zeker bij vergaderingen kan dit
voorbereid luisteren goed werken. Je loopt daarbij wel het gevaar dat je
bepaalde informatie uitfiltert en niet of verkeerd hoort.

Samenvatten
Samenvatten kun je niet te vaak doen. Het is een prachtig hulpmiddel in
de communicatie zowel in tweegesprekken, als in vergaderingen. Met het
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samenvatten van een gesprek of gespreksonderwerp kun je een aantal dingen
bereiken:
• Je geeft blijk van aandacht, door de kern van wat je hoort weer te geven. Dit

stimuleert om je als gesprekspartner serieus te nemen. ‘Jij vindt dus dit… en
dit… belangrijk…?’

• Door regelmatig samen te vatten controleer je of je de ander juist begrepen
hebt en voorkom je onjuiste interpretaties. ‘Als ik het goed begrijp, dan vind
jij dat….’

• Met samenvattingen breng je ordening aan in het gesprek. ‘Voor jou zijn
kennelijk 3 dingen belangrijk. 1…2…3…’ ‘Waar het jou in de kern om gaat is…’

• Met samenvattingen stimuleer je je gesprekspartner om de puntjes op de i te
zetten.

• En ten slotte rem je met een samenvatting op een effectieve en ‘nette’manier
een ‘spraakwaterval’ af en breng je je gesprekspartner terug tot wat hij in de
kern wilde zeggen.

Stel vragen en vraag door
Je stelt vragen om informatie te verzamelen. Maar welk soort informatie? Wil je
precieze gegevens? Wil je de bedoeling van de ander kennen of wil je zicht krijgen
op zijn beleving? Afhankelijk van wat je met je vragen beoogt, is een bepaald soort
vraag effectief en levert meer of minder betrouwbare antwoorden op. We
onderscheiden:
1. Open en gesloten vragen.
2. Suggestieve of niet suggestieve vragen.
3. Vragen binnen of buiten het referentiekader van de ander.

1. Open en gesloten vragen
Open vragen laten de ander volkomen vrij in het kiezen van een antwoord. Zij
stimuleren de ander tot praten. Je krijgt inzicht in wat hem beweegt, maar
lang niet altijd krijg je dat wat je precies wilt weten. Open vragen beginnen
meestal met een vragend voornaamwoord, zoals: ‘Wat vind je van….’ ‘Hoe
gaat het?’ ‘Wat zou je graag willen?’ ‘Hoe voelde jij je?’

Gesloten vragen geven de ander slechts de mogelijkheid te kiezen uit één of
twee antwoorden. Zij beperken de mogelijke antwoorden: ‘Ja. Nee. Mis-
schien. Weet niet.’ Het zijn gespreksremmers. Je stelt gesloten vragen als je
iets heel precies wilt weten. Gesloten vragen beginnen meestal met een
werkwoordsvorm, zoals: ‘Wil je wel of niet vrij maandag?’ ‘Wil je suiker in de
thee?’ ‘Beoordeel jij dit jaar nog?’ ‘Ruim jij de boel op?’

2. Suggestieve en niet suggestieve vragen
In een suggestieve vraag zit het (wenselijke) antwoord al opgesloten. Het
nadeel van suggestieve vragen is dat het antwoord onbetrouwbaar (niet-valide)
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kan worden. Het gegeven antwoord wordt beïnvloed door de suggestie in de
vraag en door de relatie tussen vraagsteller en degene die beantwoordt.
Ergernis over het suggestieve in de vraag kan aanleiding zijn om het antwoord
duidelijker te prononceren dan was bedoeld. Zeker als je in een ‘boven-
geschikte’ positie zit, moet je erg oppassen met dit type vragen, want je krijgt
heel snel sociaal wenselijke antwoorden: ‘Denk je ook niet dat we nu maar
beter geen beslissing kunnen nemen?’ Beter is: ‘Ik vind het onverstandig om
nu al een besluit te nemen. Wat vind jij?’

3. Vragen binnen of buiten het referentiekader van de ander
Vragen binnen het referentiekader van de ander, zijn vragen die als het ware
doorgaan op informatie die de ander aanbiedt. Ze gaan door op zijn ge-
dachtespoor. Hierdoor vindt verdieping plaats in het gesprek. Je zoekt uit hoe
het nou precies zit bij dit onderwerp. Je kunt denken aan vragen als: ‘Kun je
er nog meer over vertellen…?’ ‘Je zei net, dat jij je werk niet leuk vindt. Wat
bedoel je daar precies mee…?’ ‘Vind je het al lang niet leuk? Hoe voelt dat…?’

Vragen buiten het referentiekader van de verteller, snijden een ander
onderwerp aan en vragen nieuwe informatie op. In het laatste geval moet
de zender van zijn denkspoor af en het spoor van de vragensteller opgaan. Als
je snel over veel zaken iets wilt weten maak je hiervan gebruik.

Je doorvragen is erop gericht om de kern boven tafel te halen. Met name
vragen binnen het referentiekader en open vragen helpen je hierbij. Door-
vragen maakt de ander ook duidelijk dat je iets niet ‘voor zoete koek’
aanneemt, maar dat je een serieuze gesprekspartner bent.

Tips om informatie te weten te komen

• Weet wat je wilt weten.

• Houd het gesprek gericht op het verkrijgen van de informatie die je nodig hebt.

• Stimuleer de ander tot praten door je eigen luisterhouding, open vragen en doelge-

richt zwijgen.

• Stel gesloten vragen om verkeerde interpretaties uit te sluiten.

• Geef regelmatig een samenvatting om het gesprek te ordenen en om te controleren

of je het goed begrepen hebt.

Valkuilen bij vragen stellen

• Je stelt geen of weinig vragen (zie kader).

• Je stelt vragen waarop je het antwoord al weet.

• Je stelt vooral suggestieve vragen.

• Je start steeds nieuwe onderwerpen door vragen buiten het referentiekader te stellen.
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Vragen stellen is voor veel mensen geen gemakkelijke opgave. Zij hebben nog last
van de normen waarmee ze zijn opgegroeid:
• ‘Kinderen die vragen worden overgeslagen.’
• ‘Als je vragen stelt, ben je nieuwsgierig en/of brutaal en dat is niet netjes.’
• Vragen stellen is een teken van domheid. ‘Hij snapt het zeker niet.’

Al deze zaken staan of vallen met oefenen!

Tot slot:
Productief communiceren begint met de vraag: wat wil ik bereiken? Waartoe en
hoe wil ik anderen beïnvloeden? Als dit duidelijk is, kies je er een manier van
communiceren bij. Communiceren doe je bewust. Hierna volgen een aantal
slechte communicatiegewoontes die je beter niet kunt toepassen:
• Anderen alleen benaderen als je iets van ze nodig hebt.
• Geen contact zoeken met iemand nadat je ontvangen hebt waar je om

vroeg.
• De basisbeleefdheidsvormen niet toepassen als je iemand minder graag

mag.
• Niet of laat reageren op boodschappen die binnenkomen via de telefoon of

e-mail.
• Slecht luisteren, geen vragen stellen, de ander foutief interpreteren of

woorden in de mond leggen.
• Onwaarheden vertellen en negativiteit verspreiden.

Na de basistheorie over communicatie wordt nu specifiek ingegaan op verschil-
lende beïnvloedingsstijlen.

Beïnvloeden
Invloed uitoefenen of beïnvloed worden. Meer smaken zijn er niet. Secretaressen
beïnvloeden (uiteraard) positief en hebben overtuigingskracht.

Communiceren is beïnvloeden
Communicatie is hét middel om zaken voor elkaar te krijgen: ‘je kunt niet niet
communiceren’ ofwel je communiceert en beïnvloedt altijd.

Effectief invloed uitoefenen, het proberen te bereiken van je doelen (in groepen
en organisaties) doet iedereen. Dat kun je op een effectieve of op een minder
effectieve manier doen. Je kunt het ook op verschillende manieren, in verschil-
lende stijlen, doen. Met meer kennis over de verschillende invloedstijlen kun je je
proberen toe te leggen op het vergroten van je invloed en het versterken van je
persoonlijke kracht.
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In de bijlagen tref je een zelftest aan over de beïnvloedingsstijlen. Het is een aanrader

eerst deze test te doen voordat je verder gaat met het lezen van dit hoofdstuk. Je krijgt

door het doen van deze test, een reëel inzicht in je huidige beïnvloedingspatroon. Je kunt

op basis hiervan plannen maken over mogelijke veranderingen in dit patroon.

De invloedstijlen
Er worden in totaal vier invloedstijlen onderscheiden. Op zich is er geen sprake
van effectieve of van niet effectieve stijlen. Elke stijl heeft een specifiek karakter en
effect. Hierna vind je eerst een indeling van de stijlen en daarna een beschrijving
van iedere stijl afzonderlijk. Het gebruik van de stijlen komt neer op het gebruiken
van je persoonlijke kracht of energie. We onderscheiden twee richtingen die je aan
het gebruik van je energie kunt geven:
– Tegenbewegen of duwen (PUSH).
– Meebewegen of trekken (PULL).

Tegenbewegende stijlen of duwstijlen zijn stijlen waarbij je je eigen doel, je eigen
mening of je eigen opvatting vooropzet.

Meebewegende of trekstijlen zijn gericht op het stimuleren van de ander of op het
aansluiten bij de mening, beleving of de gevoelens van de ander.

Er zijn dus vier stijlen of gedragspatronen, elk bestaande uit karakteristiek verbaal
en non-verbaal gedrag. De vier stijlen zijn elk onderverdeeld in twee of drie
gedragssoorten.

ENERGIERICHTING STIJL GEDRAGSSOORTEN

DUWEN Overtuigen – Voorstellen Doen
– Argumenteren

DUWEN Aansporen – Normen Stellen
– Oordelen (+/−)
– Geven & Nemen (+/−)

TREKKEN Onderzoeken – Vragen Stellen
– Luisteren
– Toegeven

TREKKEN Inspireren – Bundelen
– Verbeelden

Het effectief gebruiken van de stijlen is afhankelijk van de volgende drie factoren.

Doelmatigheid
Iedere stijl is slechts geschikt voor het bereiken van één specifiek doel. Je bent dus
effectief als je een invloedstijl weet in te zetten voor een doel waar die stijl bij
uitstek geschikt voor is.
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Veelzijdigheid
Sommige mensen beschikken in hun gedragsrepertoire maar over één stijl terwijl
anderen, in dezelfde situatie, in staat zijn meerdere stijlen toe te passen. Je hebt
meer invloed op anderen als je in staat bent een breed repertoire aan invloedstijlen
toe te passen.

Duidelijkheid
De gekozen stijl kan zuiver of volledig of minder zuiver of onvolledig uitgevoerd
worden. Met volledig wordt bedoeld dat je per stijl alle gedragssoorten van die
specifieke stijl weet toe te passen. Als je een stijl zuiver en volledig weet te
gebruiken, heb je een grotere kans op het bereiken van je doel, dan wanneer je een
aantal stijlen door elkaar husselt of een stijl niet volledig gebruikt.

Het vergroten van je invloed op anderen door je repertoire aan invloedstijlen te
verbreden en te versterken is essentieel als je wilt bereiken wat je wilt en wilt
voorkomen wat je wilt voorkomen!

Achtereenvolgens worden nu de vier stijlen kort behandeld. Zo krijg je meer
inzicht in wat een stijl en het bijbehorende (non-verbale) gedrag inhoudt.

Duwstijlen

Overtuigen/Assertive Persuasion (‘Denkkracht’)
Deze stijl is een ‘denk’stijl. Er wordt een beroep gedaan op de ratio, op logica en op
feiten. De kern van deze stijl is het aanzetten tot het oplossen van gemeenschap-
pelijke problemen en het structureren van gesprekken. De stijl heeft een zakelijk
karakter en komt neer op het op een duidelijke wijze geven van richting aan een
gesprek of discussie.

Gedragssoorten
• Voorstellen doen.
• Argumenteren.

Tekst
• ‘Ik stel voor het zo aan te pakken’ of ‘Laten we..’
• ‘Enerzijds ….., aan de andere kant ….’

Non-verbale kenmerken
Als je goed kunt overtuigen ben je zuinig met voorstellen en argumenten, je houdt
die met elkaar in evenwicht, je kondigt je gedrag aan (‘Ik heb een voorstel voor
je ….’), je maakt afwegende gebaren en telt de argumenten op je vingers af.
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Benadering
Met ‘Voorstellen doen’ geef je richting aan een gesprek, terwijl je je voorstel met
één of hooguit twee sterke argumenten onderbouwt, eventueel afgesloten met een
herhaling van je voorstel.

Richtlijnen
Deze stijl wint aan kracht als je je bijdrage aan een gesprek goed voorbereidt en
deze concreet en gericht presenteert. De stijl is minder geschikt bij competitie of
bij conflicten, of als er emoties in het spel zijn.

Aansporen/Reward & Punishment (‘Wilskracht’)
Deze persoonlijke en directe stijl is gericht op het loskrijgen van een concrete
toezegging of belofte van een ander. Met deze stijl oefen je druk uit op een ander.
De stijl getuigt van wilskracht.

Gedragsoorten
• Normen stellen.
• Oordelen (positief/negatief).
• Geven en nemen (positief/negatief).

Tekst
• ‘Ik verwacht van jou…..’ of ‘Ik wil dat je…….’
• ‘Wat ik goed van je vind…’ of ‘Wat ik niet van je waardeer…’
• ‘Als jij nu dat doet ….., dan zal ik….’ of ‘Als jij dat niet doet …., dan ben ik ook

niet bereid tot …’

Non-verbale kenmerken
Mensen die vaardig zijn in het hanteren van deze stijl nemen een ‘stevige’
lichaamshouding aan, kijken de ander strak aan, maken scherpe gebaren en
gebruiken korte, afgemeten zinnen.

Benadering
Met ‘normen stellen’ geef je concreet en precies aan waaraan het gedrag of de
bijdrage van de ander in de toekomst moet voldoen, terwijl je met een ‘oordeel’ je
waardering uitspreekt over de mate waarin de ander in het verleden aan je norm
heeft voldaan.

Met ‘geven en nemen’ zet je de ander aan tot het voldoen aan je norm.
Met positief ‘geven en nemen’ stel je de ander een beloning in het vooruitzicht

in ruil voor het voldoen aan je norm, terwijl negatief ‘geven en nemen’ neerkomt
op het uiten van een dreigement of het aan de ander onthouden van een beloning.
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Richtlijnen
Als je deze stijl gebruikt is het van belang dat je weet wat je wilt van een ander.
Positieve oordelen hebben over het algemeen meer effect dan negatieve. Positieve
en negatieve oordelen moeten met elkaar in evenwicht zijn. Bij ‘geven en nemen’
dien je feitelijk zeggenschap te hebben over datgene wat je de ander in het
vooruitzicht stelt. Voor het goed gebruiken van deze stijl is het essentieel dat je het
direct en persoonlijk hanteert, gericht op de persoon die je aanspreekt. Uitspraken
over zaken en over derden, ook al zijn ze bij het gesprek aanwezig, vallen niet
onder deze stijl, dan worden het argumenten.

TREKSTIJLEN

Onderzoeken/Participation & Trust (‘Gevoelskracht’)
Kern van deze stijl is het tonen van interesse voor de ander en het geven van
ruimte aan de ander. De ander staat centraal. In deze stijl wordt vooral aansluiting
gezocht bij wat de ander wil, denkt of voelt. Deze stijl getuigt van gevoelskracht.

Gedragssoorten
• (Open) vragen stellen (wie, wat, waar, wanneer en hoe).
• Luisteren (samenvatten, doorvragen).
• Toegeven.

Tekst
• ‘Wat vind jij van….?’ of ‘Hoe denk je over…….?’
• ‘Als ik je goed begrijp is je voorstel….’
• ‘Waar ik me zorgen over maak….’ of ‘Waar ik me onzeker over voel is….’

Non-verbale kenmerken
De stijl wint aan kracht indien je een open, voorovergebogen lichaamshouding
aanneemt, uitnodigende gebaren maakt en de ander rustig aankijkt.

Benadering
Met het stellen van open vragen nodig je de ander uit te reageren, terwijl je met
luisteren feitelijk demonstreert dat je de ander in zijn/haar gedachtegang tracht te
volgen. Met ‘toegeven’, het blijk geven van je zorgen, onzekerheden en gevoelens,
laat je zien waar je belangstelling uit voortkomt en dat je een mens van vlees en
bloed bent.

Richtlijnen
Het criterium voor het goed gebruiken van deze stijl is dat je ook echt geïnteres-
seerd bent in de ander. Deze stijl is zowel een zelfstandige stijl als een onder-
steunende stijl voor de andere stijlen.
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Inspireren/Common Vision (‘Geloofskracht’)
Deze stijl draagt het karakter van het geloof in boeiende toekomstmogelijkheden
en lonkende perspectieven. De stijl heeft een sterk motiverende en enthousias-
merende werking; er wordt een beroep gedaan op gedeelde idealen, waarden en
krachten, bundelt die en richt ze op een opwindend beeld van de toekomst.

Gedragssoorten
• Bundelen.
• Verbeelden.

Tekst
• ‘Jij en ik, waar we het samen over eens zijn…’
• ‘Stel je eens voor’ of ‘Zou het niet fantastisch zijn als…’

Non-verbale kenmerken
Sterke inspiratoren zijn beweeglijk, enthousiast, houden de aandacht van anderen
vast en zetten aan tot gezamenlijke actie.

Benadering
Met ‘bundelen’ benoem je de sterke kanten van de ander en die van jezelf, terwijl
je met ‘verbeelden’ een lonkend en fantasierijk beeld van de toekomst schetst.
‘Bundelen’ werkt enthousiasmerend en ‘verbeelden’ is zinnenprikkelend (‘Je ziet
het voor je…’).

Richtlijnen
Je kunt deze stijl alleen effectief gebruiken als je ook echt in een gezamenlijke
toekomst gelooft en bereid bent om daar samen met anderen aan te werken.

In bijlage 2 vind je een zogenaamde generale repetitie in het kader van het toepassen van

de verschillende beïnvloedingsstijlen. Je kunt dit gebruiken om veilig nieuw gedrag uit te

testen en om lastige gesprekken zorgvuldig voor te bereiden.

Ter afronding van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een belangrijke
manier om te leren: feedback.

Feedback geven en ontvangen
Feedback, ook wel terugkoppeling genoemd, is een proces waarbij iemand anders
jou informeert over hoe hij/zij jouw gedrag ziet en ervaart. Deze informatie is
belangrijk om er zeker van te kunnen zijn dat jouw bedoelingen via je handelen
goed en onvervormd zijn overgekomen.
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Van feedback valt (onder bepaalde voorwaarden) veel te leren:
• Je kunt meer zicht krijgen op je handelingen en de volgorde daarvan.
• Je kunt je meer bewust worden van je eigen bedoelingen.
• Je kunt meer zicht krijgen op de invloed die je op anderen uitoefent.
• En je merkt hoe anderen daarop reageren, zodat je daar rekening mee kunt

houden.

Om deze redenen is feedback een belangrijk leermechanisme bij samenwerking.

Waarom geven we feedback?
• Om een ander te helpen.
• Om te stimuleren en te steunen.
• Om te verhelderen.
• Om de samenwerking te verbeteren.

Waarom is feedback geven moeilijk?
• In onze cultuur zijn er normen die het uiten van persoonlijke gevoelens

belemmeren.
• Je bent bang dat de ander in verwarring raakt, zich gekwetst voelt en het

contact zal verbreken.
• Je bent bang dat de ander je zal aanvallen of straffen.
• Je weet niet goed hoe het moet.

Reacties op feedback.
Omdat feedback vaak opgevat wordt als kritiek, probeer je je te verdedigen door:
• Niet te horen wat er gezegd wordt.
• Te twijfelen aan de motieven van de feedbackgever (‘hij/zij geeft mij nu een

tik terug’).
• De geldigheid van de feedback in twijfel te trekken.
• Te rationaliseren (verklaren) waarom men zo handelde.
• Een tegenaanval te plaatsen op degene die feedback geeft.

Voorwaarden voor het geven van feedback.
• Tussen gever en ontvanger zal een gevoelsmatige gelijkwaardigheid, een

zekere mate van vertrouwen en wederzijds respect aanwezig moeten zijn.
• De gever en ontvanger van feedback zullen zich veilig moeten voelen.
• Feedback werkt niet als het wordt gegeven aan iemand die het niet wil

ontvangen.
• Er zal ruimte in tijd, omgeving en omstandigheden moeten zijn.

Vuistregels voor het geven van feedback.
• Geef zowel positieve als negatieve feedback.
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• Feedback moet beschrijvend zijn.
• Feedback moet een ik-boodschap zijn.
• Feedback dient specifiek en to the point te zijn.
• Zowel ontvanger als gever van feedback moeten er hun voordeel mee doen.
• Geef feedback alleen op aspecten van het gedrag van de ontvanger waar hij/

zij iets aan kan veranderen.
• Praat in termen van concreet gedrag en het hier en nu.

Vuistregels voor het ontvangen van feedback.
• Vat feedback niet onmiddellijk op als een persoonlijke aanval.
• Ga niet onmiddellijk in de verdediging.
• Vraag door naar de bedoeling.
• Toon waardering voor de feedback.
• Zorg voor een goede en gelijkwaardige relatie.

Tot slot:
Feedback is van groot belang voor effectieve instructie of effectieve samenwerking
tussen mensen.

Alleen in een goede, open en gelijkwaardige relatie is feedback op construc-
tieve wijze mogelijk. Als zo’n relatie niet aanwezig is ontaardt feedback dikwijls in:
– Imponeergedrag: ‘Kijk eens hoeveel beter ik het zou doen.’
– Façadegedrag: eigen fouten goed praten, verbergen, ontkennen.
– Geringschatting: ‘Je kunt er niets van.’

Dit gaat ten koste van de relatie die nodig is voor een vruchtbare samenwerking.

Je kunt beter regelmatig om feedback vragen van diegenen die met je samen-
werken. Zowel positieve als negatieve feedback is welkom. Positieve feedback
(complimentjes) bevestigen dat het werk op de juiste wijze is uitgevoerd en
negatieve feedback wordt gebruikt om, waar nodig, zaken anders, beter aan te
pakken. Je vraagt niet alleen om feedback maar geeft het ook aan anderen. Het
doel zal altijd zijn om de samenwerking op een nog (hoger) plan te brengen.
Geven en ontvangen van feedback is dus een prachtige manier om als individu,
team, groep van te groeien. Met als voorwaarden veiligheid en wederzijds
vertrouwen een onmisbare competentie om goed te kunnen functioneren.

In de bijlagen tref je ook nog een aantal zaken aan die je kunnen helpen om je
zelfkennis te vergroten.
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7 Ontwikkel je timemanagementcompetenties

Het ontwikkelen van je timemanagementcompetenties gaat niet vanzelf. Het
vraagt een gedegen aanpak. In dit hoofdstuk word je geholpen een plan op te
stellen om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Er zijn een aantal belangrijke competenties die je aan kunt pakken, denk
bijvoorbeeld aan:
1. planningsvaardigheid;
2. pro-activiteit;
3. communicatievaardigheid.

Hierna vind je een aantal voorbeelden van onderdelen van je plan.

Planningsvaardigheid:

Wat wil ik precies bereiken (doel)? Ik wil aan het begin van de week overzicht hebben over 80% van
mijn werk.

Wat moet ik doen of veranderen om dat
doel te bereiken?

Ik moet systematisch, iedere vrijdag mijn agenda bijwerken en
alles wat ik weet voor die volgende week ook invoeren.

Ik moet ook een overzicht maken van alle wekelijks terugkerende
taken die tijd vragen.

Ik ga de mogelijkheden van ms outlook beter benutten bij het
plannen.

Wanneer ga ik dat doen? Iedere vrijdag van 17.00 tot 17.15 uur besteed ik aan het maken van
mijn planning voor de volgende week.

Ik maak maandag a.s. een lijst met wekelijks terugkerende taken.

Ik ga volgende week woensdag ’s avonds de onlinecursus Out-
lookagenda volgen.

Gaat dat me lukken? Ik check begin volgende maand of ik verbeterd ben.

Ik vraag mijn manager tweemaal per maand om mij feedback te
geven over mijn vooruitgang.

Secretaressen hebben natuurlijk allemaal een agenda. Wat mij meestal opvalt, is alleen

dat ze daar weinig eigen zaken inplannen. Soms staan er zelfs alleen de afspraken in van

degene waarvoor ze werken. Vergaderingen en vrije dagen staan er vaak ook nog wel in,

maar eigenlijk is dat verre van optimaal.
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Agenda’s zijn namelijk bedoeld om in te plannen. Je gaat in je eigen agenda op zoek naar

beschikbare tijd voor uit te voeren klussen. Plannen is beslissingen nemen over je

beschikbare tijd en je er dan zo veel mogelijk aan houden. Je zult waarschijnlijk denken

dat je dat af en toe wel probeert, maar dat de werkelijkheid is dat je dag toch steeds anders

verloopt. Waarschijnlijk kom je ook regelmatig thuis met een ‘mixed feeling’: veel gedaan,

maar juist niet die zaken die ik me had voorgenomen, zoals dat project archiveren of de

notulen van de laatste vergadering maken.

Voor het maken van een realistische planning moet je rekening houden met de hoeveel-

heid ad-hoczaken. Het enige wat je zeker weet is dat ze elke dag voorkomen, alleen niet

wanneer. Als je weet dat je niet altijd direct hoeft te reageren op ad-hocvragen, dan

ontstaat er al meer ruimte om gepland te werken.

Houd in je planning verder ook rekening met routines die elke dag, week en maand

terugkomen en tijd afsnoepen. Soms is er al een kwart of zelfs de helft van je tijd weg aan

diverse routines zoals mail, post, archiveren en rapportages maken. Het is zelfs aan te

bevelen deze routines in te plannen om een goed beeld van je beschikbare tijd te krijgen.

Gebruik je eigen agenda alleen voor je eigen planning en niet die van anderen. Als je elke

week voor minimaal een kwart gepland gaat werken, zul je de voordelen merken. Neem

op vrijdag even de tijd om te bepalen wat er volgende week in ieder geval moet gebeuren,

plan en ga genieten van het weekend. Evalueer regelmatig en leer langzamerhand

realistisch te plannen. Succes!

Column Peter Vos in digitale nieuwsbrief management support 2010

Proactiviteit

Wat wil ik precies bereiken (doel?) Ik wil actiever opereren, meer initiatief nemen en vaker
vragen van mijn manager voor zijn.

Wat moet ik doen of veranderen om dat doel te
bereiken?

Ik ga niet wachten tot ik een vraag krijg maar als ik de
vraag zie aankomen ga ik zelf al aan de slag.

Ik ga wekelijks een concept agenda voor de
MT-vergadering aan mijn manager voorstellen.
De onderwerpen daarvoor verzamel ik gedurende de
week en ik vraag een aantal aanwezigen vooraf naar
onderwerpen.

Wanneer ga ik dat doen? De eerste probeer ik iedere dag te doen, de tweede
concentreer ik op vrijdag omdat de vergaderingen op
maandag zijn.

Gaat dat me lukken? Ik check wekelijks of de conceptagenda lukt en vraag
maandelijks aanmijnmanager of hij daarmee tevreden is.

In mijn halfjaarlijkse beoordelingsgesprek vraag ik ex-
pliciet of er proactiever gedrag van mij is waargenomen.
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Communicatievermogen

Wat wil ik precies bereiken (doel)? Ik wil beter luisteren naar anderen.

Wat moet ik doen of veranderen om dat doel te
bereiken?

Ik moet mijn concentratievermogen vergroten.

Ik moet de gewoonte afleren om anderen snel in de
rede te vallen omdat ik denk dat ik het al weet.

Ik ga aan het einde van een gesprek samenvatten wat
me is bijgebleven en zo controleren of ik de ander
goed begrepen heb.

Wanneer ga ik dat doen? Iedere dag natuurlijk maar in het bijzonder in de
gesprekken met mijn manager en in gesprekken met
klanten die mij bellen.

Gaat dat me lukken? Ik check begin volgende maand of ik verbeterd ben.

Ik vraag mijn manager tweemaal per maand om
feedback te geven over mijn vooruitgang.

Je kunt vast voor andere (deel)onderwerpen zelf je plan trekken. Succes!
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Bijlagen

Bijlage 1: Beïnvloeden vragenlijst en uitleg

Met behulp van deze vragenlijst krijg je een beeld van de wijze waarop je gewend
bent je doelen in groepen en organisaties te bereiken (en een hulpmiddel voor het
verwerken van je antwoorden op de checklist).

Hierna tref je vijftig uitspraken aan. Geef aan of die uitspraken van toepassing
zijn op je gedrag. Concentreer je bij het invullen op wat je feitelijk doet om een
ander te beïnvloeden. Vul achter elke zin in de kolom aan de rechterzijde het
rondje op indien de betreffende uitspraak van toepassing is op je gedrag. Indien
de betreffende uitspraak niet van toepassing is ga je over naar de volgende
uitspraak. Tracht bij de invulling zo openhartig en eerlijk mogelijk te zijn en denk
niet te lang na bij het beantwoorden van de vragen. Na de vijftig uitspraken vind
je een instructie om je antwoorden te verwerken.

Doe je het volgende?

1. Gerichte voorstellen doen ○

2. Met duidelijke argumenten voor de dag komen ○

3. Anderen direct en precies vertellen wat ze moeten doen ○

4. Anderen een compliment geven als ze iets goed gedaan hebben ○

5. Anderen een tegenprestatie aanbieden om iets van hen gedaan te krijgen ○

6. Anderen vragen naar hun mening ○

7. Luisteren naar wat anderen te zeggen hebben ○

8. Uitdrukking geven aan je persoonlijke gevoelens ○

9. Gemeenschappelijke doelen onder woorden brengen ○

10. Anderen de aantrekkelijke kanten van een situatie laten zien ○
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11. Concrete voorstellen doen voor de aanpak van een probleem ○

12. Voorstellen ondersteunen met heldere argumenten ○

13. Anderen laten weten volgens welke maatstaven je over hen zal oordelen ○

14. Anderen prijzen voor hun prestaties ○

15. Medewerking van anderen verkrijgen door hen in ruil daarvoor een
tegenprestatie aan te bieden ○

16. Anderen uitnodigen deel te nemen aan het gesprek ○

17. Meningsverschillen tussen anderen zorgvuldig onder woorden brengen ○

18. Open kaart spelen ○

19. Anderen aanmoedigen gemeenschappelijke doelen na te streven ○

20. Een aantrekkelijk beeld schetsen van het gewenste eindresultaat ○

21. Heldere voorstellen en suggesties presenteren ○

22. Voorbeelden gebruiken om een standpunt aan anderen over te brengen ○

23. Eigen wensen en behoeften duidelijk maken ○

24. Anderen op gemaakte fouten wijzen ○

25. Door geven en nemen iets van anderen gedaan krijgen ○

26. Anderen die een tegengestelde opvatting lijken te hebben de ruimte
geven hun opvatting kenbaar te maken ○

27. Niet alleen de woorden maar ook de gevoelens achter de woorden van
anderen weergeven ○

28. Openhartig zijn over je eigen twijfels en onzekerheden ○

29. Zoeken naar punten van overeenstemming bij meningsverschillen ○
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30. Een ideaalbeeld van de toekomst schetsen ○

31. Gerichte voorstellen doen voor het oplossen van een probleem ○

32. Uitgesproken opvattingen verdedigen ○

33. Anderen duidelijk maken wat je van hen verwacht ○

34. Kritiek uiten op het gedrag van anderen ○

35. Door druk uit te oefenen op anderen je eisen kracht bijzetten ○

36. Anderen vragen een bijdrage aan het gesprek te leveren ○

37. Nagaan of je anderen goed begrepen heeft ○

38. Eigen fouten of vergissingen ruiterlijk toegeven ○

39. Gemeenschappelijke belangen onder woorden brengen ○

40. Een beeldend en kleurrijk toekomstperspectief schetsen ○

41. Op eigen initiatief mogelijke oplossingen voor problemen aandragen ○

42. Eigen voorstellen met duidelijke argumenten onderbouwen ○

43. Eigen verwachtingen en eisen direct en nadrukkelijk onder woorden
brengen ○

44. Anderen duidelijk maken of zij aan de door jou gestelde verwachtingen
hebben voldaan ○

45. Instemming van anderen verkrijgen door hen in ruil daarvoor iets
waardevols aan te bieden ○

46. Anderen aan het woord laten komen ○

47. In eigen woorden weergeven wat anderen hebben gezegd ○

48. Eigen onzekerheden toegeven ○
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49. Anderen laten zien wat je met elkaar kunt bereiken door de handen in
één te slaan ○

50. Een aantrekkelijke en optimistische toekomstvisie presenteren ○

Verwerking van je antwoorden

Neem nu de opgevulde rondjes uit de checklist in de onderstaande tabel over door
voor elk opgevuld rondje het met de vraag corresponderende nummer te
omcirkelen. Tel vervolgens het aantal omcirkelde nummers per regel bij elkaar
op (het minimum is 0, het maximum 5).

Totaal

1. 11. 21. 31. 41. __ = VD (Voorstellen Doen)

2. 12. 22. 32. 42. __ = Arg (Argumenteren)

3. 13. 23. 33. 43. __ = Nst (Normen Stellen)

4. 14. 24. 34. 44. __ = Oord (Oordelen)

5. 15. 25. 35. 45. __ = G&N (Geven & Nemen)

6. 16. 26. 36. 46. __ = VS (Vragen Stellen)

7. 17. 27. 37. 47. __ = Luist (Luisteren)

8. 18. 28. 38. 48. __ = Toeg (Toegeven)

9. 19. 29. 39. 49. __ = Bund (Bundelen)

10. 20. 30. 40. 50. __ = Verb (Verbeelden)

Je invloedprofiel

Teken een profiel door in het onderstaande diagram een kruisje op de juiste plaats
in de betreffende kolom te zetten en daarna de verschillende kruisjes met elkaar te
verbinden door middel van het trekken van rechte lijnen.

OVERTUIGEN AANSPOREN ONDERZOEKEN INSPIREREN

5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 5

4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 4

3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 3

2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2

1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1

0 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 0

VD Arg Nst Oord G&N VS Lui Toeg Bund Verb

Interpretatie van je profiel
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Door het invullen van de checklist geef je observaties van je eigen invloedgedrag
weer. Op dit moment is het van belang eens na te gaan of je tevreden bent over de
wijze waarop je gewend bent invloed uit te oefenen. Je doet dat door de toelichting
op de invloedstijlen door te nemen. Aan de hand van die kennis onderwerp je je
profiel aan een kritische beschouwing.

Hoogstwaarschijnlijk lijkt je profiel op een berglandschap: sommige stijlen en
gedragssoorten gebruik je vaak, terwijl je andere niet of veel minder vaak toepast.
Stel jezelf nu eens de vraag of je bepaalde invloedstijlen soms te vaak (dus ook in
situaties die daar niet geschikt voor zijn!) gebruikt of juist veel te weinig (dus ook
niet in situaties die daar juist uitermate geschikt voor zijn!). Noteer hierna je
antwoorden op die vraag.

De twee linker stijlen in je profiel (Overtuigen en Aansporen) zijn de duwstijlen
(PUSH), terwijl de twee rechter stijlen (Onderzoeken en Inspireren) de trekstijlen
(PULL) vormen. Het is van belang dat je duwstijlen in evenwicht zijn met je
trekstijlen, m.a.w. dat je daar ongeveer evenveel pieken als dalen in aantreft. Mocht
dat niet het geval zijn, dan doe je er goed aan je in het vervolg toe te leggen op de
stijlen van de energierichting die je relatief weinig gebruikt. Noteer je voornemens
in dat opzicht. Geef ook aan naar welke stijl je aandacht vooral uitgaat.

Om een specifieke stijl effectief te kunnen toepassen dien je alle gedragssoorten
van die stijl even sterk te gebruiken. Denk dus ook eens na over de wijze waarop je
je gebruik van een specifieke stijl zou kunnen verbeteren. Noteer je voornemens
om het gebruik van een specifieke stijl te versterken.

Bijlage 2: Het uitoefenen van invloed in de dagelijkse praktijk

Het gaat er natuurlijk om dat je een idee krijgt hoe je in het dagelijks leven uit de
voeten kunt met de stijlen. Een generale repetitie als voorbereiding op het
daadwerkelijk uitoefenen van invloed. Hierna tref je een beschrijving aan van
de benodigde voorbereidingen. Daarna een aantal praktische aanwijzingen voor
het uitvoeren van de oefening zelf.

Het doel van de generale repetitie is vooral het experimenteren met de invloed-
vaardigheden, in een gesprek waarin voor jou iets op het spel staat, met andere
woorden een gesprek waarin het aankomt op het daadwerkelijk uitoefenen van
invloed. Daarom dien je eerst vast te stellen welke invloedsituatie of welk gesprek
op dit moment voor je van belang is.
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Een gesprek of invloedsituatie is belangrijk als:

• je merkt dat de situatie zich bij herhaling voordoet of binnenkort actueel
wordt (je dient het gesprek bijvoorbeeld volgende week daadwerkelijk te
voeren); en/of

• je ontevreden bent over de aanpak die je tot nu toe in vergelijkbare situaties
hebt toegepast; en/of

• je je afvraagt of je de situatie effectiever zou aanpakken indien je een andere
invloedstijl toepast dan je gewend bent; en/of

• een goede aanpak van die specifieke situatie van belang is voor het succes in
je verdere leven en/of carrière.

Formuleer wat voor jou in de betreffende situatie de kern van het probleem is. De
voorbereidende stappen op de volgende bladzijden helpen je daarbij. Concentreer
je bij het beantwoorden van de vragen op het gedrag van de persoon met wie je
moeite hebt of op een specifiek moment in het gesprek dat je lastig vindt,
bijvoorbeeld de opening of juist het afronden of het hernemen na een onderbre-
king, enzovoort.

Voorbereiding
Je voorbereiding bestaat uit het doorlopen van de volgende stappen:

Stap 1. Stel je doel in het gesprek vast.
Stap 2. Bepaal de meest geschikte invloedstijl.
Stap 3. Ontwerp een scenario voor het gesprek.
Stap 4. Bespreek, zo mogelijk, je scenario met anderen.
Stap 5. Voer je scenario uit als generale repetitie.

Hierna vind je verder uitwerking van de afzonderlijke stappen.

Stap 1. Stel je doel in het gesprek vast
Noteer wat je in deze situatie wilt bereiken. Omschrijf het gewenste resultaat zo
helder, scherp en uitdagend mogelijk. Probeer je zelf een voorstelling te maken
van de ideale uitkomst.

Beschrijf het gedrag van de ander zo nauwkeurig mogelijk. Hoe reageert de ander
op invloedpogingen van jou of van anderen? Hoe maakt hij of zij het je moeilijk?
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Beschrijf en evalueer je invloedpogingen in het verleden. Welke stijlen en
gedragssoorten werkten wel? Welke niet? Gebruikte je een stijl die voor die
situatie niet geschikt was of gebruikte je een, bij nader inzien, geschikte stijl op
een verkeerde manier?

Zijn er nog andere aspecten van belang voor deze situatie? Denk aan organisa-
torische problemen, andere personen die van invloed zijn, fysieke omstandighe-
den, enzovoort.

Stel nu je invloeddoel zo helder, concreet en precies mogelijk vast. Welke
verandering verwacht je in het gedrag van de ander, welke acties en vervolg-
stappen verwacht je van de ander, kortom wanneer beschouw je het gesprek als
geslaagd?

Stap 2. Bepaal de meest geschikte invloedstijl
Welke stijl word je hoofdstijl?
Welke stijl biedt dus de grootste kans van slagen op het bereiken van je doel in het
gesprek? Raadpleeg hiervoor de toelichting op de afzonderlijke stijlen.

Stap 3. Ontwerp een scenario voor het gesprek
Welke invloedstijlen kunnen dienst doen als ondersteunende stijlen?
Met welke stijl denk je het gesprek te beginnen?
Hoe denk je over te stappen van je openingsstijl naar je hoofdstijl?
Met welke stijl denk je het gesprek af te ronden?

Wat is de tekst die je in gedachten hebt voor het gebruiken van je hoofdstijl?
Schrijf die tekst hierna op.

Hoe denk je te reageren op het te verwachten gedrag van de ander? Schrijf ook dat
hier op.

Stap 4. Bespreek je scenario met anderen
Voer deze stap met één of twee anderen (collega’s?). Vraag hen om feedback en
suggesties. Neem de eerste drie stappen met hen door. Beperk je daarbij tot het
beschrijven van de invloedsituatie. Wijzig je scenario zo nodig.

Stap 5. Voer je scenario uit als generale repetitie

Uitvoering
Je werkt bij voorkeur in groepen van drie personen. Je verdeelt de beschikbare tijd
gelijkmatig over de leden van je groep. Stel zo nodig een agenda op. Neem ook
voldoende tijd om te pauzeren.
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Werkwijze
Als je aan de beurt bent:

• Geef een korte en bondige beschrijving van je scenario. Overlaad de anderen
niet met details.

• Kies iemand uit om je gesprekspartner te spelen, bij voorkeur iemand die
zich in de situatie kan verplaatsen of wiens gedrag lijkt op het gedrag van je
tegenspeler in het echt.

• Boots de situatie zo goed mogelijk na en geef een natuurgetrouwe schets van
de omgeving waarin het gesprek plaatsvindt en van het gedrag van je
tegenspeler in het echt. Vertel iets over de aanleiding voor het gesprek, het
doel dat je voor ogen hebt, typerende reacties van de ander (tics, stop-
woorden), enzovoort.

• Voer het gesprek uit.
• Onderbreek het gesprek:

– om je tegenspeler nadere aanwijzingen te geven;
– om het opnieuw te proberen;
– om een andere benadering uit te proberen;
– als het gesprek mislukt of vastloopt;
– om feedback van de anderen te krijgen.

• Hervat het gesprek.

Instructies

Voor de oefenaar/beïnvloeder:
• Je leert meer wanneer je de oefening een aantal keren kort herhaalt dan

wanneer je een lange dialoog houdt. Onderbreek het gesprek dus regelmatig
en begin opnieuw. Vraag de anderen tussendoor om feedback.

• Kies iemand als tegenspeler uit die zich goed in de situatie kan verplaatsen of
wiens gedrag sterk lijkt op het gedrag van je tegenspeler in het echt.

• Wees niet te snel tevreden met een klein succes. Blijf oefenen tot je het idee
hebt dat je het gesprek echt in de vingers hebt.

• Praat niet over de situatie, maar blijf oefenen.
• Gebruik zo veel mogelijk de echte naam van je tegenspeler.
• Onderbreek het gesprek om je tegenspeler nadere aanwijzingen te geven.

Als je verstrikt raakt in het gesprek of verzeild raakt in ‘ja, maar’ of in het eindeloos
uitwisselen van argumenten, probeer dan eens gewoon in je eigen woorden te
zeggen wat je bij de ander wilt bereiken, met weinig omhaal van woorden en
zonder je te bekommeren om de stijlen en gedragssoorten.
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Voor de tegenspeler:
• Laat je beïnvloeden door de ander. Laat de ander door middel van je spel zien

dat hij/zij op de goede weg zit, maar laat het ook in je spel tot uiting komen
als de oefenaar de plank volledig misslaat.

• Laat de oefenaar niet eindeloos zwalken en aarzel niet om de oefening te
onderbreken als je denkt dat je hem of haar een goede suggestie kunt geven.

• Overdrijf niet.
• Als je onzeker bent over de kwaliteit van je spel, vraag de oefenaar dan om

suggesties en aanwijzingen.

Voor de waarnemer(s):
• Onderbreek de oefening als er geen vorderingen worden gemaakt.
• Geef gerichte feedback aan de oefenaar, dat wil zeggen spits je feedback toe

op het doel van de oefenaar en op de wijze waarop hij/zij van plan was om dat
doel te bereiken.

• Beperk je feedback tot het gedrag van de oefenaar.
• Ga niet op de inhoud van het probleem in.

Onderbreek de oefening indien het gesprek dreigt te verzanden, geef feedback aan
de oefenaar en zet hem/haar aan tot een nieuwe poging.

Bijlage 3: Hoe word ik nog beter in uitstellen?

1. Geloof echt dat onplezierige situaties en problemen vanzelf verdwijnen als je
ze maar vermijdt.

2. Ga ervan uit dat je de dingen niet kan veranderen, dat je leven wordt bepaald
door situaties en mensen buiten jou om.

3. Neem nooit een risico, waag geen gokje.

4. Eis waardering van zo’n beetje iedereen die je kent.

5. Ga ervan uit, dat mislukking of afwijzing het ergste is dat er kan gebeuren en
dat je er niet tegen kunt.

6. Eis 100% perfectie in alles wat je doet. Werk jezelf in de put als het je niet lukt.

7. Ga ervan uit, dat je ongemak niet kan verdragen en dat het leven makkelijk
en eerlijk moet zijn. Maak jezelf overstuur iedere keer dat je moeilijke of
oneerlijke dingen tegen komt. Geef het dan snel op.
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8. Stop niet te veel moeite in het werken aan je problemen.

9. Zeg steeds: ‘als …… dan’, maar doe er niets aan.

10. Geloof erin dat je niet kan veranderen:
• Ik ben te oud.
• Het is te moeilijk.
• Zo ben ik nu eenmaal.
• De dingen worden waarschijnlijk vanzelf wel beter.
• De dingen zullen nooit verbeteren, dus waarom zal ik me dan druk

maken?
• Ik ben te zwak (dom) (ongemotiveerd) om zonder hulp te veranderen.

11. Zeg tegen jezelf:
• Ik zal morgen beginnen.
• Ik moet wachten tot ik me helemaal goed voel.
• Ik moet wachten tot ik gemotiveerd ben.

Bijlage 4: Roos van Leary

Tegen Samen

Boven

Onder

TB

TO

OT OS

SO

SB

BSBT

BS: Leiden
SB: Samenwerken
SO: Meewerken
OS: Volgen
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BT: Concurreren
TB: Bekritiseren
TO: Weerstand bieden
OT: Mokken

Roos van Leary – voorbeelden van gedrag

BOVEN – SAMEN (BS): leiden

Verbaal gedrag:
Adviseren, dingen regelen en organiseren voor de ander, problemen oplossen
voor de ander, leiding nemen, beslissingen nemen, tijd bewaken. In ‘wij-termen’
praten als het feitelijk om eigen mening gaat.

Non-verbaal gedrag:
Luide stem opzetten, met veel poeha praten, aan het hoofd van de tafel gaan zitten,
veelvuldig rond kijken, veel ruimte innemen, knipogen naar andere leiders.

SAMEN – BOVEN (SB): samenwerken

Verbaal gedrag:
De ander op zijn gemak stellen, moed inspreken, troosten, opbeuren, positieve
dingen opmerken, uitnodigen tot samenwerking, vriendelijk en attent zijn, begrip
tonen, meeleven, conflict in de groep niet ernstig nemen, leuke opmerkingen
maken.

Non verbaal gedrag:
Vriendelijk kijken, veel oogcontact zoeken, de ander vriendelijk aanraken (schou-
derklop, vriendelijke por), veel lachen, het zonnetje in de groep zijn, met iedereen
bezig zijn, veel praten en anderen bij de groep betrekken door ze iets te vragen of
aan te bieden.

SAMEN – ONDER (SO): meewerken

Verbaal gedrag:
Met de ander instemmen, hem naar de mond praten, gelijk geven, de ander vleien
en bewonderen, respect uitdrukken voor ‘leiders’, het gedrag van de ander
goedpraten, in algemene termen praten (je, men, iedereen), jezelf wegcijferen
door toevoegingen als ‘misschien’, ‘als ik iets mag zeggen’, ‘ik weet niet of dit juist
is, maar…..’.

Non verbaal gedrag:
Beleefd erbij zitten, naar de ander opkijken, veel jaknikken, glimlachen, ge-
dienstig zijn, lachen om ieder grapje, verlegen worden als mensen kritiek op je
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hebben, je plaats weten in de groep, goed gehumeurd zijn, niet zo veel zeggen en
niet met een luide stem.

ONDER – SAMEN (OS): volgen

Verbaal gedrag:
De ander om raad vragen, vragen om leiding, uitleg, je moeilijkheden aan een
ander voorleggen, goedkeuring vragen, met iedereen instemmen, op vragen
zeggen dat je het niet weet of niet kunt.

Non verbaal gedrag:
Teruggetrokken plekje in de groep, schuchter, afwachtende houding, verlegen
glimlachen, blozen, antwoorden met gebaren in plaats van woorden (jaknikken,
neeschudden, hulpeloos schouders ophalen), tegen anderen opkijken, vooral
tegen ‘leiders’, weinig en zacht spreken, weinig initiatief tonen.

BOVEN – TEGEN (BT): concurreren

Verbaal gedrag:
Hoog over jezelf opgeven, in competitie gaan met andere leiders, kritiek negeren,
geen interesse tonen voor anderen of voor samenwerking, steeds het initiatief in
eigen hand houden. Anderen in de rede vallen. Veel zinnen met ‘ik’ beginnen.

Non verbaal gedrag:
Veel en hard praten, anderen onderbreken, rechtop zitten of staan, opvallende
gebaren maken om aandacht te trekken, te onpas opstaan, als een ander iets zegt
of doet, gaan gapen, wegkijken, tekenen van verveling, afkeuring of ongeduld
vertonen.

TEGEN – BOVEN (TB): bekritiseren

Verbaal gedrag:
De ander bekritiseren, normen en discipline eisen, laten zien, dat de ander tekort
schiet, de ander uitlachen, kleineren, kwaad zijn op de hele groep, schelden,
sancties voorstellen en toepassen.

Non verbaal gedrag:
Luid praten, schreeuwen als men niet luistert, anderen onderbreken, dreigend
aankijken, vuisten ballen van woede, kwetsbare mensen als mikpunt kiezen, je
afzetten tegen de groep, mimiek van kwaadheid.
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TEGEN – ONDER (TO): weerstand bieden

Verbaal gedrag:
Kritische vragen stellen, niet geloven wat de ander zegt, alle positieve gevoelens
ontkennen of niet horen, conflicten uitlokken door de ander uit te dagen, boos te
maken of af te wijzen. Steeds wijzen op het verschil tussen jezelf en de ander,
overal tegen zijn. Hulpaanbod belachelijk maken.

Non verbaal gedrag:
Niet veel zeggen, maar als je wat zegt dit op een vinnige en scherpe manier doen,
de ander in de gaten houden, nors of boos kijken, ‘nee’ schudden als de ander iets
zegt, buiten de groep gaan zitten, je afzijdig houden, anderen nooit aanraken of
aangeraakt willen worden, bokkig zijn.

ONDER – TEGEN (OT): mokken

Verbaal gedrag:
Zelfverwijten uiten, jezelf ‘afbreken’, jezelf ‘slecht’ noemen, alle kritiek en boos-
heid van anderen op jezelf betrekken, falen van de groep aan jezelf wijten, niets
zeggen op eigen initiatief.

Non verbaal gedrag:
De ander niet aankijken, in elkaar gedoken zitten, zuchten, snikken, antwoorden
met gebaren in plaats van met woorden (schouders ophalen, jaknikken), star en
onbeweeglijk erbij zitten, bijna niets zeggen, zacht praten en stuntelig naar
woorden zoeken.

Bijlage 5: Tijdrovers

De volgende lijst helpt je om te achterhalen waar jij (te) veel tijd mee verliest die
je effectiever had kunnen gebruiken.

De meest voorkomende tijdrovers op een rijtje gezet:

1. Geen doelen, prioriteiten of dagelijks werkplan.
2. Het wisselen van prioriteiten.
3. Werk niet afmaken.
4. Incident- of crisismanagement.
5. Geen deadlines/dagdromen.
6. Te veel ineens willen/onrealistische tijdtaxatie.
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7. Gebrek aan zelfdiscipline/chaos op kantoor.
8. Langs elkaar heen werken.
9. Onduidelijke verwachtingen.
10. Collega’s met problemen.
11. Alles zelf willen doen.
12. Te veel aandacht voor routinezaken.
13. Gebrek aan motivatie.
14. Geen coördinatie, geen teamwerk.
15. Onvoldoende opgewassen tegen veranderingen.
16. Telefoon.
17. Onvoldoende informatie.
18. Email/internetten.
19. Geen nee kunnen zeggen.
20. Bezoek.
21. Overleg.
22. Gebrekkige, overvloedige en onduidelijke communicatie.
23. Niet kunnen luisteren.
24. Gezelligheid.
25. Overhaaste beslissingen.
26. Besluiteloosheid/uitstel.
27. Chaotische werkplek.
28. Lunch.
29. Uitstellen.
30. Onderbrekingen.
31. Iedereen bij alles betrekken.

Welke top 5 van tijdrovers is op jou van toepassing? Beantwoord vervolgens de
volgende vragen:

• Welke tijdrovers worden door jezelf veroorzaakt?
• Welke zijn het gevolg van externe oorzaken, gebeurtenissen of mensen?
• Wat kun je veranderen of uitschakelen, zodat het je minder beïnvloedt?

Bijlage 6: Tips om je goede voornemens vol te houden

Het begin van het nieuwe jaar is vaak voor velen hét moment om te starten met
nieuwe voornemens (overigens blijkt vaak dat voornemens die op andere momen-
ten zijn vastgesteld kansrijker zijn dan die op 1 januari worden gekozen. Dit komt
omdat de motivatie wat geforceerd en bedacht is en niet van binnenuit komt).

Vaker ‘nee’ zeggen, meer tijd voor jezelf nemen, beter plannen en prioriteiten
stellen op je werk…De eerste week begin je goedgemutst aan je nieuwe doelen, maar
tegen de tijd dat januari voorbij is, ga je op de oude voet verder. Herkenbaar? Goede
voornemens formuleren is één ding, ze uitvoeren een ander. Hoe houd je ze vol?
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Tips

1. Verander de woorden ‘goede voornemens’ in ‘beloftes aan jezelf’. Dan is het meteen

minder vrijblijvend.

2. Formuleer je belofte als een doel. Hoe SMART is je doel?

S = Specifiek

M = Meetbaar

A = Acceptabel

R = Realistisch

T = Tijdgebonden

3. Schrijf je motivatie op. Waarom heb je je dit voorgenomen? Welke voordelen zijn er?

Zijn er ook nadelen? In hoeverre win je erbij? Schuif je van 3 naar 8, of van 6 naar 7 opde

schaal van je tevredenheid? Is het dus de moeite waard voor je?

4. Visualiseer wat er precies verandert als je de belofte gedurende een bepaalde tijd

hebt volgehouden.

Bijvoorbeeld: ‘Als ik nee zeg tegen werk dat ik er niet bij kan hebben in mijn

werkweek, kan ik in de weekenden tijd besteden aan: mijn gezin/tuinieren/lezen/…’

5. Bedenk in welke situatie je eerder succesvol was met een goed voornemen. Waar

haalde je de motivatie en zelfdiscipline vandaan?

6. Schrijf de goede voornemens in je agenda en zet op een vaste dag in trefwoorden

neer wat je er die week voor hebt gedaan. Noteer er ook beloningen bij. Kleine voor

tussentijdse succesjes, grotere als je de einddoelen hebt gehaald.

7. Vertel over je voornemen. Mensen kunnen je erbij ondersteunen.

8. Bereid je voor op situaties waarin het moeilijk zal zijn je aan je voornemen te

houden. Welke middelen heb je om het vol te houden? Maak bijvoorbeeld een

mindmap met trefwoorden en hang hem op een plaats waar je hem makkelijk kunt

bekijken op moeilijke momenten.
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