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800 jaar 
ervaring in work 
management 
Er zijn duizenden boeken geschreven over een georganiseerd leven. 
Denk aan Getting Things Done, Grip, Eat That Frog, Indistractable en  
The Seven Habits of Highly Effective People. Hierover meer in het 
volgende hoofdstuk. Als jij geen tijd hebt om al die boeken te lezen, de 
beste tips eruit te filteren en vervolgens toe te passen op jouw leven, 
blader dan gauw verder naar pagina 4, daar hebben we de beste tips 
voor jou en het bedrijf samengevat.

Bij Teamleader doen we al acht jaar lang niets anders dan kmo-
ondernemers helpen productiever en efficiënter te werken. Dat 
resulteerde in een work management tool voor het kmo’s, maar ook in 
een hoop gewoonten van onze 160 eigen medewerkers. Samen hebben 
we zo’n 800 jaar ervaring op dit gebied. In de eerste hoofdstukken vind 
je de toptips die jij direct kunt toepassen in je dagelijkse werkleven zodat 
je tijd overhoudt voor de leuke aspecten. Doe er je voordeel mee!  
(Bij Teamleader houden we ook van clichés.)

1. rust in je hoofd? 
2. een overzichtelijke agenda? 
3. sneller werk gedaan krijgen? 
4. fouten voorkomen? 
5. meer verkopen? 
6. een professioneel imago? 
7. sneller betaald worden? 

Vast en zeker 7x ‘ja’. 

Lees snel verder en houd je hoofd boven water met  
onze tips voor een georganiseerd werkleven. Het geheim:  
hoe minder je met werk bezig bent, hoe meer je gedaan krijgt.

Wil jij:

 



De hele dag telefoons, een volle inbox en altijd nog  
genoeg te doen. De dag vliegt voorbij, heerlijk! 

Ik hoor het je denken. 

Denk je ook wel eens aan de gevolgen? 

Een gebrek aan overzicht geeft niet alleen een onrustig gevoel, 
het kan ook resulteren in een onprofessioneel imago en 
misgelopen projecten omdat je bijvoorbeeld vergeten bent 
een offerte te versturen of op te volgen. Dat wil je koste wat 
kost voorkomen natuurlijk. 

Doordat jij je laat meeslepen, niet de baas bent over je eigen 
agenda (dat is moeilijk toegeven misschien, maar wees eens 
eerlijk) en je inbox nooit leeg krijgt, heb je nooit tijd om na te 
denken over de toekomst. 

De toekomst ná morgen, volgende week of volgende maand. 

Waar wil je staan over een jaar, over vijf of zelfs tien jaar? 

Zolang jij geen rust in je hoofd hebt en ruimte in je agenda,  
ga je die doelen niet bereiken en je ambities niet waarmaken.

Ach, een beetje stress, 
dat kan toch geen 
kwaad?

 



OGSM: grip op  
de toekomst 

Het OGSM framework helpt je om grip te 
krijgen op de toekomst en gefocust te werken 
gedurende de dag. De letters staan voor:

definiëren de overkoepelende visie.  
De objective is gelinkt aan de missie van je bedrijf. 

Waar wil je staan over tien jaar? Hoe ziet succes er voor jou uit?  
Het helpt als je helder voor ogen hebt waar je wilt staan in de 
toekomst. Hoe duidelijker het beeld, hoe groter de kans dat je je 
objectives gaat behalen met behulp van het OGSM framework. 

komen voort uit de objectives.

Dat wil zeggen, ieder doel dat behaald wordt, draagt direct bij 
aan de objective. Idealiter maak je de goals ‘smart’: specifiek, 
meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden.

zijn de keuzes die je maakt om de objective te behalen.

Onderdeel van je strategie is bijvoorbeeld op welk ‘probleem’ je je 
focust of welk bedrijfsonderdeel. De strategies zijn vaak flexibel en 
kunnen veranderen. Definieer er maximaal vijf, zodat de methode 
behapbaar blijft. Het OGSM framework is geen to-dolijst! 

Voorbeeld

Vul het verkoop- en facturatieproces 
op zo’n manier in dat er geen deals 
meer worden misgelopen en er tijd 
wordt bespaard.

Voorbeeld

Houd nieuwe binnengekomen contacten 
bij en volg ze binnen een week op. Breng 
het werk dat is gedaan op de laatste 
werkdag van de maand in rekening. 

Voorbeeld

Implementeer een werkproces 
rondom nieuwe contacten en het 
opvolgen daarvan en automatiseer 
het facturatieproces.

Objectives

Goals

Strategies

 



zijn de benchmarks om je vooruitgang te meten.

Deze KPI’s worden gebruikt om te bepalen of de strategies 
werken. Ze komen rechtstreeks voort uit je strategies en goals, 
waardoor er nooit meer verkeerd gemeten wordt en er gekeken 
wordt naar de cijfers die er daadwerkelijk toe doen en bijdragen 
aan de overkoepelende objective.

Doordat de verschillende onderdelen van het framework uit elkaar voortkomen, zijn al je goals, strategies en KPI’s in lijn 
met de objective. Het houdt je gefocust gedurende de dag. Iedere taak die op je bordje beland, kun je naast het framework 
leggen. Bedenk je vervolgens kritisch of het bijdraagt aan een van je strategies, goals  of de objective. 

Zo niet? Geen prioriteit. Jij werkt dankzij het OGSM framework ultiem doelgericht! 

Het stopt natuurlijk niet bij de objectives van teams en medewerkers: de objectives zijn een afgeleide van de bedrijfs-
missie. Dat betekent dat iedereen die met het OGSM framework werkt, direct bijdraagt aan het succes van het bedrijf. 
Dat resulteert over het algemeen in een enorme betrokkenheid onder medewerkers, wat de inspiratie en motivatie 
vanzelfsprekend ten goede komt. 

Voorbeeld

Tijd besteed aan facturatie en aantal 
opgevolgde nieuwe contacten per  
week of maand. 

Measures

Het leuke aan het OGSM framework,  
is dat je het heel gemakkelijk kunt opstellen  
en implementeren: je hebt maar 1 A4 nodig.

Download het hier

Download het  
gratis template

 

 

https://cache.amp.vg/teamleaderpartner-content.amp.vg/file/d0hwbatolrrdl/HQ-NL_Channel_Campaign_Trigger-Overview_OGSM.pdf
https://cache.amp.vg/teamleaderpartner-content.amp.vg/file/d0hwbatolrrdl/HQ-NL_Channel_Campaign_Trigger-Overview_OGSM.pdf


Reserveer tijd voor ‘ontwikkeling’ 

Geef je medewerkers de mogelijkheid om 10% van hun 
werkweek te besteden aan zaken die niet direct te maken 
hebben met hun dagelijkse werk. Dat kan betekenen dat een 
marketeer vrijwilligerswerk doet in het buurthuis, een software 
developer een cursus grafisch ontwerp volgt en een manager 
een keer geen leiderschapstraining volgt, maar tijd maakt om 
een podcast te produceren. 

Ja, allemaal in de baas z’n tijd. Dat klinkt tegenstrijdig, want 
we wilden toch allemaal gefocust werken en bijdragen aan 
de bedrijfsmissie? Toch blijkt in de praktijk, bijvoorbeeld bij 
Google, dat deze tijd voor (persoonlijke) ontwikkeling positief 
bijdraagt aan de bedrijfscultuur. Het geeft medewerkers meer 
plezier in hun werk. Daardoor werken ze harder en presteren  
ze beter.

Weet wat er speelt 
 
Zo, nu het belangrijkste geregeld is (#metime #goals),  
kunnen we over tot de orde van de dag. Die zich thuis afspeelt.  
Op afstand. Online. Ja, het is uitdagend, dat weten we. Ons 
team werkt sinds 2012 al verspreid over heel Europa. Hoe wij 
toch succesvol samenwerken? Heel simpel eigenlijk: dankzij 
een dagelijkse stand-up. 

(Tijd)management tips  
voor leidinggevenden

Om ervoor te zorgen dat alle neuzen in het bedrijf dezelfde kant op staan, is een OGSM plan handig, maar niet 
voldoende. Als ondernemer of manager is het zaak dat je weet wat er speelt in het bedrijf. Dat betekent ook op  
de hoogte zijn van het OGSM plan van andere teams. Ook wil je voorkomen dat je team verzandt in de waan van  
de dag en stukje bij beetje de inspiratie en motivatie verliest. De beste remedie daarvoor is tijd. 

How to:  
 
Laat medewerkers 10% van hun tijd 
in één blok reserveren in hun agenda. 
Bijvoorbeeld van 9.00 tot 13.00 op 
vrijdag of tussen 14.00 en 17.00 uur op 
woensdag. Dit zijn over het algemeen 
geen piekuren waardoor de goals en 
objectives niet in gevaar komen.

De stand-up

Je kunt de stand-up vergelijken met de zogenaamde ‘huddle’ die sportteams 
hebben aan het begin van de wedstrijd. Deze korte updates zijn bedoeld om het 
team op één lijn te houden. Bij ons resulteert de stand-up erin dat iedereen op de 
hoogte is van elkaars projecten en de voortgang. Dit versterkt het wij-gevoel.

 



1 minuut per persoon

Iedere deelnemer vertelt in een minuut wat hij/zij die dag gaat doen. Dat is geen 
opsomming van de complete to-dolijst (we weten allemaal dat die oneindig is), 
maar het delen van één dagdoel. Dat betekent dus dat je iedereen de dag begint 
met de vraag: wat wil ik vandaag bereiken? Dit is idealiter een directe afgeleide 
van het eerder opgestelde OGSM plan. Zo werkt iedereen mee aan het behalen 
van het hogere doel!  

Je kunt de inhoud en structuur van je stand-up naar smaak aanpassen.  
 
Wij doen de team stand-ups als volgt: 

1. Wat wil ik vandaag bereiken? 
2. Wat weerhoudt me ervan om mijn doel te bereiken?  
3. Wie kan me helpen om dit probleem op te lossen?

Voorbeeld

Ik wil vandaag de socialmedia-campagne  
voor de webinar live zetten. Ik heb daarvoor 
een aantal afbeeldingen nodig die ik niet zelf 
kan maken. Maarten, de designer, kan me 
hierbij helpen. 

Bij Teamleader werken 160 mensen, de stand-up is niet met iedereen tegelijk.  
Er is een stand-up op verschillende bedrijfsniveaus: leidinggevenden, managers 
en de teams zelf.

• Leidinggevenden hebben een wekelijkse videocall met elkaar. Zo blijven de  
 verschillende afdelingen van elkaars roadmap op de hoogte en weten  
 de juiste mensen wat er speelt in het bedrijf. 

• De teammanagers van dezelfde afdeling hebben iedere ochtend een korte  
 meeting met elkaar. Zo blijven de teams op de hoogte van elkaars bezigheden. 

• Aansluitend hebben de teammanagers een meeting met hun teamleden.  
 In kleinere bedrijven kun je deze stand-up zien als de standaard.

Afhankelijk van de grootte van je bedrijf, hoef je deze meeting natuurlijk niet dagelijks te doen. Je kunt dat ook om de dag doen,  
of zelfs eens per week. Zolang je van elkaar maar weet waarmee je bezig bent. Dat voorkomt een hoop dubbel werk én vergroot  
de onderlinge betrokkenheid #eenteameentaak.

 



Maak een routine die voor jou werkt 

De een is een ochtendmens en klapt zijn laptop het liefst om 
7.00 uur open en om 16.00 uur weer dicht. De ander komt pas 
tegen 11.00 uur op gang en werkt het liefst tot ‘s avonds laat in 
stilte door. Weet wat jouw voorkeur heeft en bouw daarop een 
persoonlijke routine. 

Routines klinken saai en misschien ben je bang dat je juist in 
een sleur belandt als je routinematig te werk gaat, maar vergis 
je niet. Routinematig werken kost minder energie, waardoor 
je rust en ruimte in je hoofd behoud. Beide zijn essentieel 
om productief te kunnen werken en het overzicht te kunnen 
bewaren. Dankzij routines houd je letterlijk ruimte over in je 
hoofd voor het echte denkwerk - hierover meer in tip 3 over 
focusuren. 

Begin de dag bijvoorbeeld met het maken van een to-dolijst.  

Dit helpt je ook om je dagdoel te definiëren waardoor je goed 
voorbereid op de stand-up verschijnt. Daarna ga je aan de slag. 
Eerst een paar uur gefocust werken en in de middag alle meetings 
bijvoorbeeld.
 
Aan het eind van de dag pak je je to-dolijst er weer bij, vink je de 
voltooide taken af en maak je alvast een aanzet voor de to-dolijst 
van de volgende dag. Hopelijk kun je een boel afvinken en sluit je  
je werkdag met een positieve noot af! 

5 Tips om productief 
te werken en het 
overzicht te bewaren

Nu er overzicht is op bedrijfsniveau, en in het team, kunnen we ons richten op het individu.  
Het team kan zo helemaal op één lijn zitten, jij als individu kunt nog steeds het gevoel hebben  
dat je verdrinkt in de dagelijkse bezigheden. Met deze vijf tips houd jij je hoofd boven water en  
zwem je zonder moeite op je goals en objectives af. Succes gegarandeerd.

Tip 1  

Andere voorbeelden zijn de dag beginnen of afsluiten met een wandeling of sportsessie.  
Of juist tijdens de lunchpauze even naar buiten. Alle routines zijn goed, zolang je je er maar aan houdt. 

 



Plan taken in je agenda 

Mensen met een kantoorbaan zijn gewend om alleen afspraken 
met anderen in hun agenda te zetten. Voor zichzelf gebruiken  
ze vaak een to-dolijst om gedurende de dag af te werken. 
Iedereen weet dat een to-do-lijst oneindig lang is. Bovendien 
is deze niet geprioriteerd. Om productiever te werken kun 
je beter je agenda dan je to-dolijst als leidraad voor de dag 
gebruiken. Plan taken die je echt moet afronden in je agenda in. 
Dit wordt ook wel een time box calendar genoemd. 

Vergelijk het met de agenda van de kapper: heb jij een 
knipbeurt, dan wordt er 45 minuten in de agenda geblokt.  
Wil je je haar ook laten verven? Dan wordt het blok groter.  
Dit kun je ook doen met jouw taken. Plan taken in je agenda in. 
Taken met urgentie eerst, taken die minder belangrijk zijn later. 
Bedenk je bij het plannen ook goed hoelang je ermee bezig  
zal/mag zijn. Op die manier zal je agenda al snel gevuld zijn. 

Taken in je agenda plannen geeft je ook inzicht in je 
workload (te veel, te weinig). Het helpt je dus niet alleen met 
productiever werken, maar ook met overzicht bewaren. Jij ziet 
ver van te voren al of je een collega kan helpen met een ander 
project of dat jij juist handen te kort komt. 

Zet je notificaties uit voor focusuren

Het echte denkwerk gebeurt niet tussen de belletjes en 
spoedjes door. Het echte denkwerk vereist rust. Plan daarom 
zogenaamde focusuren in je agenda in: uren waarin je niet 
bereikbaar bent. Niet via de chat, niet via de mail en niet via 
de telefoon. Je focusuren zijn er om te focussen op een groter 
project.  
 
Bijvoorbeeld het uitdenken van een marketingplan, het 
schrijven van een e-book of het ontwerpen van een nieuwe 
website. In deze uren zet je je notificaties uit en je concentratie 
(en eventueel de Teamleader Time Tracker) aan. 

Wist je dat...

je de Teamleader Agenda kunt koppelen aan Google 
Agenda, Outlook Agenda en je iCloud Agenda? De 
koppeling zorgt ervoor dat de vier diensten in twee 
richtingen synchroniseren. Zowel werk als privé-
afspraken worden weergegeven in je Teamleader 
Agenda - zonder dat je collega’s de details van je 
privéleven kunnen zien. 

Wij raden aan om Teamleader als centrale agenda te 
gebruiken: hier komen alle werk- en privé-afspraken 
samen, waardoor je altijd overzicht hebt van je 
dagelijkse planning.  

Tip 2  

Tip 3  

 



Werk volgens de Pomodoro-techniek

Vind je het moeilijk om gefocust te werken? Maak dan eens 
gebruik van de Pomodoro-techniek: je werkt 25 minuten  
full-focus en hebt daarna 5 minuten pauze. Na vier rondes  
heb je een langere pauze van een kwartier. De grootste 
voordelen zijn dat je afleiding uitsluit en uitstelgedrag 
voorkomt. Voor iedere pomodoro bedenk je wat je in die 25 
minuten wilt bereiken. Bijvoorbeeld een e-mail sturen of je 
inbox ‘wegwerken’. Wees concreet, zodat je in die 25 minuten 
precies weet wat je wilt/moet doen en je daarna ook tevreden 
kunt zijn als het gelukt is. 

Maak regelmatig je hoofd leeg

Ja ja, daar is ie dan: de cliché tip van de dag. Maar 
eerlijk, een cliché is niet voor niets een cliché. Dé tip 
om te voorkomen dat je een leeghoofd wordt omdat 
je geen focus hebt en niet weet wat er speelt, is 
regelmatig je hoofd leegmaken. Dat doet iedereen op 
zijn eigen manier. 

Er zijn mensen die zweren bij sport. Om 7.00 uur 
‘s ochtends om de werkdag extra opgezweept te 
beginnen of juist na het werk om ‘s avonds lekker 
te kunnen ontspannen. Maar ja, intensief sporten is 
niet voor iedereen weggelegd. Voor sommigen is het 
gewoon een straf.  

Gelukkig zijn er ook andere manieren: in een dagboek 
schrijven of wandelen zonder stimulans. Dat betekent 
zonder muziek, zonder te bellen, zonder podcast. 
Een podcast luisteren tijdens een wandeling lijkt 
misschien efficiënt, maar je geeft jezelf alleen maar 
meer informatie om te verwerken. We raden je aan 
dit soort dingen in je dagelijkse routine (tip 1) op te 
nemen. 

Tip 4  

Tip 5  

Gebruik je de Teamleader Time Tracker?  
Dan worden je uren niet alleen nauwkeurig 
geregistreerd, ze worden ook bijgehouden om later  
in één keer te kunnen factureren. Je kunt de gewerkte 
uren ook koppelen aan een project of klant. 

Dat scheelt jou weer een uur timesheets invullen en 
voorkomt dat je moet onthouden wat je drie weken 
geleden op donderdagmiddag deed voor wie.

In de 5 minuten pauze kun je WhatsApp en je gemiste oproepen checken of een aantal jumping jacks doen om fit te blijven. De 
afwisseling van gefocust werken aan één taak en de korte pauzes helpen je om productiever te werken. Wedden dat jij meer gedaan 
krijgt?!  

 



Nooit meer zoeken. Klinkt dat niet hemels? 

Afhankelijk van de grootte van je bedrijf en het aantal projecten 
waaraan je werkt, kies je ervoor om documenten met elkaar 
te delen via Google Drive, projecten te stroomlijnen in een 
projectmanagement-tool als Trello of Basecamp of voor een 
complete work management tool zoals Teamleader. 

Overzicht gegarandeerd. 

Teamleader maakt werk makkelijker. Eerst zien, dan geloven? 

Bonus tip voor teams:  
kies één plek voor al het werk

Nooit meer zoeken naar klantgegevens, gemaakte afspraken, verstuurde offertes, facturen die al dan  
niet betaald zijn, projecttaken, de workload van je team. (Ja, je zoekt je rot in je dagelijks werkleven.) 

Met Teamleader  
krijg je meer gedaan,  
met minder gedoe. 

1. Klanten beheren

2. Offertes maken

3. Projecten beheren

4. Uren registreren

5. Facturen maken

6. Geld ontvangen

Een work 
management 
tool = de hemel 
op aarde

Probeer het 14 dagen gratis uit

Wat wil een mens nog meer? 

 

 

##system.contentpath##/auto2/da794isqjz1f/##user.publickey##/##contact.publickey##
https://teamleaderpartner-content.amp.vg/auto2/da794isqjz1f/bzq2abqvw6035/


Boekentips voor  
ondernemers en onder- 
nemende werknemers 
die de controle willen 
bewaren

Wil jij je verder verdiepen in een bepaalde 

tijdmanagement- of werkmethode? Dan 

lees je hier de belangrijkste conclusies van 

de eerder genoemde boeken - die ons team 

ook zeker geïnspireerd hebben door de jaren 

heen.

 



Getting Things Done is misschien wel het meest bekende boek om ‘dingen 
gedaan te krijgen’. Het is geschreven door David Allen, een Amerikaanse 
productiviteitsconsultant. In zijn boek bespreekt hij de door hem 
ontwikkelde tijdmanagementmethode. Het draait daarbij om alles uit je 
hoofd te krijgen en in ‘het systeem’ zodat je nooit meer overweldigd raakt 
door alles wat je nog moet doen. De methode geeft je focus, helderheid en 
zelfvertrouwen een boost - aldus de Getting Things Done-website. 

Het Getting Things Done-systeem ziet er als volgt uit: 

• Verzamel alles wat je moet onthouden, opvolgen of uitvoeren op één plek.  
 Dat kan zowel fysiek als digitaal. Deze plek wordt de ‘bucket’ genoemd.

• Verwerk alle items in de bucket minstens een keer per week.  
 Dat doe je natuurlijk niet gewoon zomaar, maar volgens een systeem.  
 Hierbij gelden de volgende regels: 

 - Begin bij het begin. 
 - Verwerk één ding tegelijk. 
 - Verwerken betekent inplannen, uitvoeren of weggooien.  
  Niets doen is geen optie.
 - Kost de uitvoering minder dan 2 minuten? Doe het direct. 
 - Anders plan je de taak in je agenda of delegeer je hem aan  
  iemand anders.

• Organiseer de items uit de bucket in speciale lijstjes: 

 - Acties die ondernomen moeten worden, vergelijkbaar met een  
  to-dolijstje. 
 - Projecten die opgevolgd moeten worden (wekelijks controleren!)
 - In de wacht, bijvoorbeeld omdat je het gedelegeerd hebt  
  (wekelijks controleren!)
 - Ooit, dromen die je waar wilt maken of plannen die je wilt  
  realiseren, maar die niet tijdsgebonden zijn. 

• Review de lijst met acties minimaal dagelijks en voer de taken uit.  
 Begin ook hier bovenaan en werk de lijst op die manier weg.

• Doen. Maak je systeem zo makkelijk mogelijk, zodat je ook echt dingen  
 gedaan krijgt en niet fulltime bezig bent met het bijhouden van het  
 systeem. 

Getting Things Done
Boektip 1

 



Rick Pastoor, jarenlang Head of Product van nieuws-verzamelwebsite 
Blendle, doet in Grip zijn geheim van slim werken uit de doeken.  
Slimmer werken leidt volgens Rick tot meer rust en ruimte in je hoofd,  
zodat het je lukt om je dromen wél waar te maken.  

De vijf tips:

• Plan niet alleen afspraken in je agenda, maar ook werk. Reserveer  
 dus blokken tijd om te werken aan bepaalde taken. 

• Probeer geen dingen te onthouden, maar zet alles in een externe takenlijst.  
 Dit kun je op papier doen of online, dat maakt niet uit. Zolang je maar niet  
 alles probeert te onthouden. 

• Laat je niet leiden door je inbox. Dat betekent in de praktijk dat je je  
 inbox alleen opent op het daarvoor bestemde tijdstip (ingepland na tip 1).  
 Afhankelijk van het aantal e-mails dat je per dag ontvangt en het soort  
 werk dat je doet, plan je een tot drie e-mailblokken per dag in. 
 
• Reserveer aan het eind van de werkweek zo’n dertig minuten tijd om terug  
 te kijken op je week. Check of je geen taken over het hoofd hebt gezien  
 (wat je nu nog voor het weekend zou kunnen doen) en plan je volgende  
 werkweek in waarbij je tijd reserveert voor taken met een hoge prioriteit. 
 
• Zoek een ‘accountability partner’: iemand met wie je je werk kunt  
 bespreken. Een goede stok achter de deur om je werk daadwerkelijk  
 gedaan te krijgen. 

Extra: je inbox openen betekent niet álle 
e-mails beantwoorden. Scan de e-mail en 
bepaal wat er gedaan moet worden. Als je een 
e-mail direct kunt beantwoorden, doe dat dan 
meteen. Zo niet: plan het werk in je agenda in. 

Grip
Boektip 2

 



Mark Twain zei ooit: “Als je elke dag begint met het eten van een kikker, zal 
de rest van de dag een makkie zijn.” Op die uitspraak heeft de Amerikaanse 
motivational speaker Brian Tracy zijn boek Eat That Frog gebaseerd. Zijn 
methode maakt een eind aan uitstelgedrag en brengt je productiviteit op 
ongekend hoog niveau waardoor je meer gedaan krijgt in minder tijd.

In een notendop: stel prioriteiten, plan en werk alleen aan taken die 
daadwerkelijk belangrijk zijn. Jouw kikker is je meest belangrijke taak en dient 
waarschijnlijk een groter doel die veel impact heeft op je bedrijfsresultaten (en 
bijdraagt aan je objectives van het OGSM framework). Bijvoorbeeld een tweede 
vestiging openen. 

Dit krijg je volgens Brian Tracy in drie stappen voor elkaar:

1. Kies je kikkers: Wat is jouw doel? Wees specifiek en concreet:  
 Ik wil vóór april volgend jaar een tweede vestiging geopend hebben. 

 a. Schrijf vervolgens alle stappen op die je moet nemen om dit doel te  
  bereiken. Dat kan nogal een lange lijst worden. Geen paniek! In de  
  volgende stap ga je onderscheid maken. 

2. Scheid kikkers van kikkervisjes: maak onderscheid tussen hoogwaardige  
 taken (kikkers) en taken die nutteloos zijn (kikkervisjes) met behulp van  
 de ABCDE-methode. 
 
 -  A-items zijn taken die je moet doen - dikke kikkers. (max. drie op je lijst) 
 -  B-items zijn dingen die je zou moeten doen - belangrijke kikkervisjes. 
 -  C-items zijn taken die fijn zijn als het gebeurt - kikkervisjes. 
 -  D-items zijn kikkervisjes die je kunt delegeren. 
 -  E-items zijn onbenullige kikkervisjes, rijp om te elimineren.
 
3. Eat that frog: plan ‘s ochtends tijd in je agenda om aan je A-items te  
 werken. Stel je dit uit tot later op de dag, dan komt het er niet meer van. 

 a. Mark Twain en Brian Tracy adviseren om pas te stoppen met werken als  
  de taak echt volledig is afgerond. Dus kies jij ervoor om ‘s ochtends aan  
  een A-item te werken, dan kun je pas met aan kikkervisjes werken als je  
  kikker op is. Op deze manier blijf je nooit meer zitten met onafgemaakte  
  projecten. 

Eat That Frog
Boektip 3

 



We geven technologie, zoals onze telefoons en notificaties, vaak de schuld 
als we afgeleid worden. Maar technologie is niet het probleem, wij zijn het 
zelf, stelt Nir Eyal. Zijn boek, over ‘hoe je greep houdt op je aandacht en je 
eigen leven kiest’, gaat in op de psychologie achter afleiding. 

Nir Eyal biedt ook een praktisch vierstappenplan zodat je je tijd en aandacht 
kunt richten op de zaken die voor jou belangrijk zijn: 

1. Wees interne triggers de baas: vraag je af waarvoor je wegloopt.  
 Ben je bang om te falen? Ben je bang voor succes? Interne triggers zijn  
 vluchtroutes die je afleiden van je werk. Herken ze en vermijd ze. Zo blijf  
 je op het pad naar succes.

2. Zet je doelen en waarden om in taken en tijd. Plan je dag vervolgens van  
 minuut tot minuut in. Afleiding is pas afleiding als het je weerhoudt van  
 dingen die je gepland had om te doen. 
 
3. Hack je externe triggers. Laat je je afleiden door de stroom aan notificaties  
 die je ontvangt? Neem eens een kwartier de tijd om door al je apps te  
 gaan en de meldingen ervan uit te zetten. Op deze manier neem jij het heft  
 in handen: jij bepaalt zelf wanneer je berichten van anderen ontvangt.

4. Voorkom afleiding door pacts te sluiten met anderen. Dit is je laatste  
 redmiddel. Zoek bijvoorbeeld een studiemaatje op FocusMate.com of  
 spreek met je collega, partner of huisgenoot af hoelang jullie gefocust  
 gaan werken en neem daarna samen pauze.

Indistractable
Boektip 4

 



Dit boek is ouder dan de gemiddelde medewerker bij Teamleader. Stephan 
Covey publiceerde het namelijk in 1989. De kern van het boek zijn de zeven 
gewoontes en routines van succesvolle mensen die leven zeer effectief 
hebben ingericht. 

De zeven gewoonten van zeer effectieve mensen zijn: 

1. Wees proactief. Je kunt buitengewone resultaten bereiken door  
 consequent je vindingrijkheid te gebruiken en initiatief te nemen.  
 Hiermee doorbreek je de barrières die jouw succes blokkeren wél.

2. Begin bij het eind. Ontwikkel een uitkomst-georiënteerde mindset.  
 Zorg ervoor dat je bij alles waarbij je betrokken raakt (projecten,  
 meetings, presentaties, het helpen van collega’s, etc.) de uitkomst  
 voor ogen hebt. Nu kun je doelgericht te werk gaan. 

3. First things first: elimineer energie- en tijdrovende zaken door te focussen  
 op het behalen van de team-doelen met een wekelijks planningritme. 
 
4. Denk win-win: gemotiveerde teams presteren beter als je een gedeeld  
 verwachtings- en verantwoordingsproces hebt.

5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Creëer een atmosfeer waarin je  
 elkaar helpt. Dit doe je door eerst de tijd te nemen om anderen volledig  
 te begrijpen zodat je daarna accurate feedback kan geven.

6. Synergie: laat je innovatieve probleemoplossingsvermogen zien door  
 altijd op zoek te gaan naar nieuwe en betere alternatieven. 

7. Slijp je messen: ontsluit de totale kracht van het team door ieders passie,  
 competenties en kennis op de juiste manier te gebruiken. 

The Seven  
Habits of Highly 
Effective People

Boektip 5

 



Veel 
leesplezier 
gewenst!! 
 We hebben bewust geen linkjes naar Bol.com 

of andere online verkooppunten opgenomen 

in deze lijst. Hopelijk moedigt dit je aan om de 

boeken bij jouw lokale boekwinkel te bestellen 

#supportyourlocals. 

 


