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Inleiding 

Ik wil je graag bedanken voor het downloaden van mijn e-book en dat 

je de beslissing hebt genomen je stress niveau onder controle te 

krijgen en je persoonlijke productiviteit te vergroten! Want stress en 

persoonlijke productiviteit zijn zeer nauw met elkaar verbonden!  

Ook ga je leren hoe je het beste je tijd kunt indelen en wat te doen 

tegen ‘’uitstellen’’ met een aantal slimme time management tips en 

trucks.  

 

Veel lees plezier en als je vragen hebt kun je mij altijd een e-mail 

sturen☺.  

 

Succes, 

 

Jack Boekhorst 

Optimalegezondheid.com  

klantenservice@optimalegezondheid.com  
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Persoonlijke Productiviteit  

Welkom bij het tweede onderdeel van de mini cursus stress waarin ik 

persoonlijke productiviteit & time management ga behandelen. Ik 

heb de laatste jaren veel gestudeerd en seminars bezocht over dit 

onderwerp en ben tot een aantal zeer interessante ontdekkingen 

gekomen wat betreft stress en time management.  Waar ik achter 

ben gekomen is dat mensen die hun tijd effectief benutten en er veel 

uit halen vele malen minder stress en zorgen aan hun hoofd hebben. 

Vooral  ‘’slecht time management’’ veroorzaakt veel stress.  

Ook was ik geïnteresseerd in het onderwerp persoonlijke 

productiviteit en stelde mijzelf de volgende vragen: 

o hoe kan het dat sommige mensen veel meer voor elkaar krijgen 

op een dag dan anderen?  

o Waarom zijn sommige mensen vele malen succesvoller  en 

gelukkiger dan de meeste mensen?  

 

Het antwoord is eenvoudig:  

zij benutten hun tijd beter en productiever en halen daarom veel 

meer uit een dag! Ook hebben ze veel meer plezier aan wat ze doen 

en beginnen niet met weerzin aan de dag!  

 

De term time management klopt niet! 

De term time management is eigenlijk erg tegenstrijdig. 

Alsof je invloed kunt uitoefenen op tijd. We hebben 

allemaal evenveel uren, minuten en seconden per dag.  

Maar hoe je juist met deze tijd omgaat maakt het grote 

verschil. En net zo als alles in het leven kun je time 
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management en persoonlijke productiviteit leren, het een ‘’skill’’ net 

zo als fietsen en heeft tijd nodig om onderdeel te vormen van je 

leven.  

Maar als je een beetje doorzettingsvermogen hebt kun je met de tips 

uit dit e-book gemakkelijk je productiviteit verdubbelen. Laten we 

maar direct aan de slag gaan want ik heb veel te behandelen! 

Wat is time management?  

Natuurlijk weten we allemaal wel wat time management inhoudt en 

kennen de cursussen allemaal wel. Maar deze zijn vooral gericht op je 

taken effectief indelen. Maar niet hoe je met je energie en jezelf het 

beste kunt omgaan. Want laten we eerlijk zijn, de meeste mensen 

leven een groot gedeelte van hun leven in een  

Wanneer je in bed ligt denk je aan wat je nog allemaal moet doen en 

bereiken. En wanneer je tijd doorbrengt met je familie denk je aan je 

werk situatie. En op het werk denk je aan tijd doorbrengen met je 

familie. Met andere woorden je persoonlijke productiviteit en dag is 

niet ‘’clean’’ waardoor alles vaak op de hobbel gaat en stress het 

gevolg is.  

Time management is niet ‘’uren draaien’’ 

We kennen allemaal wel de workaholics die vervolgens met 50+ een 

burn out krijgen. Mensen die altijd werken, in de trein, vliegtuig en 

kunnen niet goed werk loslaten.  

Hoe ken ik ze?  

Ik was er zelf ook één. Ik dacht altijd alleen 

maar aan mijn werk en praatte ook alleen 

maar over mijn werk. Ik kon het niet goed 

loslaten en dat zorgde voor veel frictie en 



 

 

6 

 

stress.  

Ik noem dit ook wel de ‘’grey zone’’ (grijze gebied) en veel mensen 

leven een gedeelte of groot gedeelte van hun leven hier.  

Stel jezelf onderstaande vragen: 

1. Voel je je schuldig als je niks aan het doen bent?  

2. Draai je vaak overuren? 

3. Ben je altijd bereikbaar en kun je de telefoon niet uitzetten?  

4. Wil je op de hoogte gehouden worden tijdens vakanties?  

5. Open je je e-mail meer dan 5x per dag?  

6. Als je moet wachten in de file raak je dan erg gestrest?  

7. Heb je geen tijd voor sport of andere lichamelijke activiteiten?  

8. Wanneer je thuis bent denk je dan aan werk en visa versa?  

9. Ben je regelmatig moe, zelfs na een goede nachtrust?  

10. Heb je vaak haast waardoor het ontbijt erbij in schiet?  

11. Drink je meer dan 2 koppen koffie per dag?  

 

Als je veel van de bovenstaande vragen met JA hebt beantwoord dan 

is de kans groot dat je je overweldigd, sporadisch, en gefrustreerd 

voelt. Ook heb je last van veel stress en door de technieken uit deze 

handleiding te gebruiken kun je weer de controle terugkrijgen.. 

Time Management is Zelf Management 

Voordat we verder gaan wil ik eerst duidelijk maken wat time 

management precies inhoudt.  

 

 

 



 

 

7 

 

Tijd kun je het beste indelen in 2 gebieden: 

 1. Prestatie 2. Ontspannen.  

Deze 2 gaan 100% samen en kunnen niet zonder elkaar. Als je goed 

presteert en succes boekt dan kun je verdiend ontspannen. Door te 

ontspannen voel je je beter en is de batterij 

weer opgeladen waardoor je weer goed kunt 

presteren.  

 

De truc is om je tijd goed in te delen met deze 2 

gebieden. Om goed te presteren zul je een 

duidelijk doel of missie voor ogen moeten hebben. Weten wat je wilt 

bereiken zowel op zeer korte termijn, middellange termijn en lange 

termijn. En 

vervolgens elke dag 

geconcentreerd hier 

tijd in doorbrengen om dichter bij de realisatie 

van deze doelen te komen.   

Om te ontspannen moet je allereerst weten wat 

je leuk vind. Wat zorgt ervoor dat je goed kunt 

ontspannen? Welke activiteiten zou je de hele 

dag kunnen doen? En vervolgens voldoende tijd 

doorbrengen in deze activiteiten om je op te 

laden.  

De realiteit is dat er vaak een onbalans is in één van deze 2 gebieden. 

Of teveel tijd doorbrengen in het gebied ‘’prestatie’’ of alleen maar 

‘’ontspannen’’.  

 

De juiste balans vinden is de sleutel tot succes!  
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Voorbeeld uit mijn eigen leven 

Op dit moment ben ik aan het trainen om de marathon in Eindhoven 

te lopen. Ik wilde altijd al een marathon lopen en vaak kwam het er 

niet van, toen heb ik besloten om er gewoon voor te gaan (weet wat 

je wilt). Nu train ik gericht om de dag en bouw ik de afstand uit om 

mijn conditie te vergroten.  

Maar naast prestatie is ontspannen ook extreem belangrijk om het 

lichaam de rust te geven zodat de spieren kunnen ontspannen. Zo 

heb ik in het begin een keer te ver gelopen waardoor ik 8 dagen 

nodig had om weer te herstellen.   

Zo zie je maar weer hoe belangrijk deze 2 gebieden zijn voor 

maximale prestatie en maximale ontspanning, ze kunnen echt niet 

zonder elkaar!  

Hefboomwerking 

Want we hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd op een dag. En 

door te richten op de meest belangrijke activiteiten krijg je het 

meeste voorelkaar. Iemand die de kunst van time management 

beheerst maakt gebruik van een persoonlijke hefboom werking: 

 

Het concept van een hefboomwerking 

vereist dat je anders gaat denken. De 

meeste van ons zijn opgegroeid met 

het idee dat je lange uren moet 

draaien en hard moet werken.  

 

Natuurlijk is dit ook belangrijk, maar 

hard werken moet niet ‘’slim’’ werken vervangen. Tenzij je iets doet 
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omdat je er veel plezier aan hebt en het niet erg vindt lange uren te 

draaien.  

Het principe van een hefboomwerking betekent in persoonlijke 

productiviteit juist dat je slim gaat werken en alle middelen nodig 

gaat benutten om je output / resultaat te maximaliseren.  

Indien je hard werkt en lange uren draait maar geen grote successen 

boekt, dan ben je waarschijnlijk de hefboomwerking van iemand 

anders. Een goed voorbeeld is een voedselketen in Spanje (zal naam 

niet noemen).   

Onlangs sprak ik met een goede vriend en hij vertelde mij dat de 

administratie van deze voedselketen nog steeds met de hand 

gebeurt. Ze hebben geen geautomatiseerde computer systemen. 

Wat binnen komt wordt genoteerd met de hand en moet vervolgens 

door iemand anders weer verwerkt worden.  

Vaak komt het voor dat er problemen zijn met het lezen van iemands 

handschrift waardoor de administratie onnodig veel tijd in beslag 

neemt.  

Zo was hij zelf een keer 4 uur bezig om 10 cent ergens vandaan te 

halen omdat de balans niet klopte. Ik kon het bijna niet geloven 

aangezien een administratief informatiesysteem voor grote bedrijven 

noodzakelijk is.   

Het voorbeeld van deze voedselketen is een goed voorbeeld van hoe 

het niet moet.  
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Waarde van tijd 

Veel mensen hechten veel waarde aan geld, maar onderschatten de 

waarde van tijd. Er zijn zoveel dingen die je op een dag kunt doen 

waardoor je vaak door de bomen het bos niet meer kunt zien. Maar 

op de één of andere manier willen we alles ZELF doen.  

Alleen we hebben simpelweg niet genoeg tijd om alles zelf te doen 

en zijn daardoor onnodig lang bezig met activiteiten die waarschijnlijk 

niet altijd even belangrijk zijn of niet voor lange termijn resultaat 

gaan zorgen.  

In het voorbeeld van de voedselketen zouden ze 

één iemand kunnen inhuren om van handmatige 

administratie naar geautomatiseerde 

administratie te gaan.  

Stel je eens voor als ze één overkoepeld systeem hadden 

geïmplementeerd en hoeveel bezuinigen in alleen uurloon het zou 

schelen, dat is een hefboomwerking.  

Je vraagt je wellicht af waarom ze dat anno 2011 nog niet gedaan 

hebben?  

Verandering! 

De mensen daar willen niet dat de werkzaamheden veranderen, ze 

zijn gewend het op een bepaalde manier te doen en vinden 

verandering eng! Dit noem ik ook wel in de ‘’comfort zone’’ blijven. 

We zoeken allemaal de comfort zone op, maar regelmatig uit de 

comfort zone treden is wat de meest succesvolle mensen doen 

omdat je alleen buiten je comfort zone goed kunt leren.  
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Grootste vijand van persoonlijke productiviteit = uitstel  

Het tegengaan van uitstel is extreem belangrijk om productief te 

worden. Als je merkt dat je de belangrijke taken regelmatig uitstelt 

ben je niet alleen. De meeste mensen stellen uit en doen liever de 

gemakkelijke taken dan de moeilijke taken. Helaas zijn het de 

moeilijke taken die voor veel resultaat zorgen op lange termijn. 

Natuurlijk stelt iedereen wel eens wat uit, maar zodra het een 

gewoonte wordt bij alles kan het je carriere erg negatief beïnvloeden 

en veroorzaakt het veel stress! Want zodra je iets uitstelt blijft het in 

je gedachten en kun je het niet goed loslaten.  

Wat is uitstellen? 

Simpel gezegd houdt het in dat je taken uitstelt die je op dit moment 

zou moeten doen maar vervangt door iets gemakkelijks en leuks. Ook 

heeft het ermee te maken dat de persoon niet goed doorheeft wat 

echt belangrijk is. We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd in 

een dag en iemand die uitstelt is de hele dag ‘’DRUK’’ bezig met van 

alles en nog wat. Werkt een beetje, leest de e-mail, beantwoordt 

wat, werkt weer wat verder, even bellen. Het is niet geconcentreerd 

en in veel gevallen niet het meest belangrijk.  

Hoe overwinnen?  

Stel jezelf de volgende vraag: ‘’Doe ik nu wat leuk en gemakkelijk is of 

doe ik nu wat op mijn top prioriteiten lijst staat?’’. Uit mijn ervaring 

kan ik zeggen dat de meest belangrijke taken het minst leuk zijn om 

te doen maar voor de meeste resultaten zorgen.     
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Interrupties en afleiding  

 ‘’Do the hard and necessary instead of the fun and easy’’ Brian 

Tracy 

Wat mij ook erg is opgevallen is dat de hoeveelheid interrupties en 

afleidingen een vogelvlucht heeft genomen. Mensen die op het 

kantoor werken achter een computer en elke 15 minuten hun e-mail 

checken of een bericht achterlaten op Facebook.  

Ik kan het weten, ik werkte eerder ook zo. Totdat ik mijn time 

management compleet heb omgegooid en inmiddels in een fractie 

van de tijd veel meer voor elkaar krijg.  

Wat mij ook opvalt is dat onze samenleving zich veel meer richt op 

een ‘’magische oplossing’’ en ‘’vermaak’’ en dat zie je terug in 

gezondheidsklachten.  

Helaas werkt onze wereld niet op korte termijn en direct resultaat. 

Langdurig geluk, gezondheid en succes is allemaal het gevolg van 

strategieën en een denkpatroon gericht op de toekomst.  

 Echt extreem productief  worden doe je niet met een aantal simpele 

technieken. Maar door je routines en gewenning te veranderen 

waardoor het systeem verandert. Verander het systeem en dan pas 

heb je lange termijn resultaat.  

Weten wat je wilt 

Om je persoonlijke productiviteit te verhogen zul je eerst moeten 

weten wat je wilt. En dan bedoel ik ook om extreem concreet te zijn, 

want de meeste mensen weten niet precies wat ze willen. Ze denken 

te weinig na over de toekomst en hebben in veel gevallen geen 1, 2, 5 

of 10 jaren visie met hun leven.  
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Weet jij wat je wilt? 

******************************************************** 

Oefening:  

Pak een pen en papier en maak een script van hoe jij wilt dat je leven 

eruit gaat zien over 1 jaar. Wees zo concreet mogelijk en richt je op 

de volgende onderdelen: 

1. Mentaal – kennis, carrière/school 

2. Fysiek – gezondheid, sport 

3. Emotioneel – relaties, vrienden, familie.  

 

******************************************************** 

Het plannen van je toekomst is essentieel om verder te komen omdat 

anders de kans erg groot is dat je leven niet zal veranderen. De meest 

succesvolle mensen uit onze samenleving weten precies waar ze naar 

toe gaan en hebben het allemaal op papier. Want zoals Brian Tracy 

zegt als je het niet op papier hebt ben je niet serieus.  

‘’If you don’t plan – you plan to fail’’ - Brian Tracy 

Hetzelfde als je met de auto op reis gaat en dat je geen wegenkaart 

hebt of navigatie. Dan doe je er velen malen langer over om op de 

bestemming te komen of je komt helemaal niet aan.  

80/20 Regel van Pareto 

Je hebt er ongetwijfeld weleens over gehoord, de welbekende 80/20 

regel van Pareto. Deze regel werd in 1897 ontdekt 

en vandaag de dag nog steeds toegepast in zowel 

het bedrijfsleven als het persoonlijk leven.  

De regel stelt dat 80% van de resultaten in ons leven 
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voorkomt uit 20% van de acties. Dus maar een beperkt aantal 

oorzaken verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de 

resultaten.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto  

Bijvoorbeeld: 

80% van je energie en vitaliteit komt voort uit 20% van de oorzaken. 

Bijvoorbeeld een heel gezond ontbijt en veel water drinken.  

Door je leven in te richten aan de hand van deze principes heb je de 

potentie om alleen nog maar het maximale uit je tijd te halen.  

Te weinig tijd? 

Veel mensen hebben het gevoel alsof ze niet genoeg tijd op een dag 

hebben. Dat ze overwerkt raken, stress en niet alles af kunnen 

krijgen. Door alleen nog maar het absoluut belangrijkste te doen kun 

je dit probleem helemaal oplossen en veel meer voorelkaar krijgen in 

een paar maanden dan eerder in een jaar.  

Hoe? 

Ik maak zelf altijd een prioriteiten lijst voor de volgende dag. En 

vervolgens kijk ik naar de activiteiten en probeer ik de top 20% eruit 

te filteren. De volgende ochtend begin ik met de top 20% en dan 

weet ik dat ik tenminste het belangrijkste gedaan heb.  
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Samenvatting 

1. Concentreer je op je taken en realiseer je wat wel en niet 

belangrijk is.  

2. Verminder de tijd die je doorbrengt bij de ‘’niet belangrijke’’ 

taken.  

3. Doe de ‘’belangrijkste taken’’ zo spoedig mogelijk, vooral als ze 

veel tijd vereisen.  

4. Voordat je aan de dag begint maak een prioriteiten lijst met wat 

belangrijk is en wat je graag gedaan zou willen hebben.  

5. Maak een plan van aanpak voor je leven en waar je wilt zijn 

over 1 – 2 – 5 en 10 jaar.  

 

Volgende week 

Deze week heb ik je laten zien hoe belangrijk het is om goed met je 

tijd om te gaan. Een agenda kopen betekent nog niet direct dat je 

goed met je tijd om gaat.  

Stress en time management liggen dicht bij elkaar. Volgende week zal 

ik week 3 van de mini cursus op de website plaatsen. In deel 3 gaan 

we het hebben over persoonlijke routines en waarom ze zo belangrijk 

zijn tegen stress.   

Ik wil graag weten wat je van dit rapport vind. Feedback is welkom 

(zowel positief als negatief natuurlijk) en kun je als reactie op de 

website plaatsen.  

http://www.optimalegezondheid.com/mini-stress-cursus-101-time-

management-tips/  
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Ik stel dit erg op prijs! 

Groetjes en een fijne week, 

 

Ps. Heb je vragen voor me? Stuur me dan even een mailtje naar het 

volgende adres: jack@optimalegezondheid.com (privé adres) 
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Bronnen 

 

Wake Up Productive – Eben Pagan 

Brian Tracy - http://www.briantracy.com/  

 

 


