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Outlook,	  je	  persoonlijke	  elektronische	  secretaresse	  
	  
Als	  je	  hebt	  besloten	  om	  Outlook	  als	  jouw	  persoonlijke,	  elektronische	  secretaresse	  in	  te	  zetten,	  moet	  
je	  net	  als	  met	  een	  échte	  secretaresse,	  in	  ieder	  geval	  1x	  per	  week	  met	  Outlook	  afstemmen.	  	  
	  
Deze	  afstemming,	  ook	  wel	  wekelijks	  onderhoud	  genoemd,	  met	  jezelf	  én	  Outlook	  zorgt	  ervoor	  dat	  je	  

• Inzicht	  en	  overzicht	  krijgt,	  hebt	  en	  houdt.	  
• Transparant	  en	  overdraagbaar	  werkt.	  
• Vanuit	  rust	  en	  balans	  kunt	  werken.	  Je	  weet	  immers	  wat	  er	  speelt	  en	  wat	  er	  gaat	  komen.	  

Bovendien	  heb	  je	  achterstallige	  taken	  weer	  een	  nieuwe	  plek	  kunnen	  geven.	  
• Tijd	  over	  houdt.	  Je	  hebt	  niet	  meer	  te	  maken	  met	  dubbele	  handelingen.	  Met	  onnodige	  

zoektijd	  …	  
	  
Het	  wekelijks	  onderhoud	  inplannen	  

1. Plan	  om	  te	  beginnen	  het	  wekelijks	  onderhoud	  in:	  ieder	  week	  30-‐60	  minuten,	  op	  een	  vast	  
tijdstip.	  	  

2. Plan	  het	  wekelijks	  onderhoud	  in	  met	  een	  terugkeerafspraak,	  dan	  hoef	  je	  niet	  ieder	  week	  
opnieuw	  de	  afspraak	  in	  te	  plannen.	  	  

3. Plan	  het	  wekelijks	  onderhoud	  	  op	  een	  natuurlijk	  moment.	  Een	  natuurlijk	  moment	  is	  een	  dag	  
en	  tijdstip	  waarin	  het	  je	  geen	  moeite	  gaat	  kosten	  om	  het	  te	  doen.	  om	  het	  vol	  te	  houden.	  

4. Neem	  de	  onderstaande	  punten	  over	  en	  zet	  ze	  bij	  de	  afspraak	  zodat	  je	  weet	  wat	  je	  dan	  moet	  
doen.	  

	  
Wil	  je	  effectief	  en	  efficiënt	  afstemmen,	  raad	  ik	  je	  aan	  in	  ieder	  geval	  wekelijks	  de	  onderstaande	  
punten	  met	  jezelf	  (in	  combinatie	  met	  Outlook)	  door	  te	  nemen.	  	  
	  

	  
E-‐mail	  en	  werkomgeving:	  
• Maak	  je	  postvak	  IN	  (digitaal	  en	  fysiek)	  leeg.	  (gebruik	  hiervoor	  de	  5	  beslisstappen)	  
• Maak	  je	  postvak	  SENT	  leeg.	  
• Ruim	  je	  bureau	  en	  de	  omgeving	  van	  je	  bureau	  op.	  
• Ga	  naar	  de	  bak	  ‘Wacht	  op	  reactie’	  en	  neem	  zonodig	  actie	  op	  zaken	  die	  te	  lang	  liggen.	  
Taken:	  
• Vul	  de	  takenlijst	  aan	  met	  nog	  openstaande	  taken.	  
• Vul	  bij	  de	  taken	  in:	  totale	  hoeveelheid	  tijd,	  begin	  –en	  einddatum,	  categorie.	  
• Plan	  de	  taken	  in	  je	  agenda.	  
Agenda:	  
• Kijk	  wat	  je	  de	  afgelopen	  week	  je	  voorgenomen	  had	  en	  waar	  je	  niet	  aan	  toegekomen	  bent.	  

Plan	  deze	  werkzaamheden	  opnieuw,	  in	  de	  komende	  3	  weken,	  in.	  
• Kijk	  naar	  de	  komende	  3	  weken	  om	  te	  zien	  wat	  in	  deze	  weken	  gepland	  staat.	  
• Is	  voor	  iedere	  vergadering	  voorbereidingstijd,	  uitwerktijd	  en	  reistijd	  gepland?	  Zo	  niet,	  plan	  

dit	  alsnog	  in.	  
• Stel	  jezelf	  de	  vraag:	  heb	  ik	  voldoende	  flexibiliteit	  in	  mijn	  agenda?	  Zo	  niet,	  wat	  moet	  ik	  doen	  

om	  deze	  flexibiliteit	  te	  krijgen?	  
Contacten:	  
• Vul	  de	  contactenlijst	  aan	  met	  je	  nieuwe	  contacten.	  

	  
	  


