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Plannen, organiseren en optimaliseren. Onontbeerlijke vaardigheden in 
de 21e eeuw, waarin zulke hoge eisen worden gesteld aan professionals. 
Hoe deel je je werk zo effi  ciënt mogelijk in? Hoe plan je slim en houd je 
het overzicht? Hoe behaal je je doelen zonder uit te lopen in de tijd? 

Het ABC van plannen, organiseren en optimaliseren is een compacte en 
overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste methodes, instrumenten 
en technieken om je persoonlijke eff ectiviteit te verbeteren. Voor wie 
het fi jne wil weten van productief, opgeruimd en stressvrij werken zonder 
er alle literatuur over te hoeven lezen. Handig als je snel informatie 
zoekt, onontbeerlijk wanneer je anderen adviseert bij het creëren van 
meer structuur en overzicht. 

Per methode krijgt de lezer een korte samenvatting en enkele tips om 
direct in de praktijk te brengen. Met leeswijzer voor een snelle toegang 
tot geschikte technieken en methodes, en literatuursuggesties voor wie 
verder wil lezen.

Een praktisch naslagwerk voor professionals,
managers en coaches

HET ABC 
VAN PLANNEN, 

ORGANISEREN EN 
OPTIMALISEREN

Van Aandachtsmanagement tot Zeigarnik-effect

Martine Vecht (1969) helpt professionals met werk-
stress aan meer overzicht en grip op hun taken. 
Tussen 2009 en 2016 publiceerde ze de Time-
managementkalender met een dagelijkse tip tegen 
tijdnood. Als oprichter van de School voor Orga-
nizing heeft ze in Nederland een leidende rol 
binnen het vakgebied van professional organizers. 
De afgelopen jaren heeft ze honderden collega’s 
getraind en is ze diverse initiatieven gestart om 
het beroep op de kaart te zetten.
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Inleiding

Efficiënt, effectief, productief, slim, opgeruimd en stress-
vrij werken: dat wil iedereen wel. Maar genoeg tijd om alle 
boeken, onderzoeken en artikelen te lezen die daarover 
zijn gepubliceerd? Dat heeft bijna niemand. Daarom is er 
nu dit naslagwerk met nuttige informatie en adviezen om 
je tijd te plannen, je taken en zaken te organiseren en je 
werkaanpak te optimaliseren. 

Dit boek komt tegemoet aan een behoefte die ik zelf had, 
maar die ik ook bij anderen vermoed. Het is een opfrisser 
voor de een, een woordenboek voor de ander en een rich-
tingwijzer voor een volgende lezer. Per onderwerp geef 
ik beknopt de essentie weer en geef ik enkele praktische 
richtlijnen om er zelfstandig mee aan de slag te gaan. De 
vetgedrukte woorden verwijzen naar relevante thema’s die 
ook in het boek staan. In de kaders staan begrippen die te 
klein waren voor een volledige bespreking, maar te belang-
rijk zijn om weg te laten. Waar ik put uit literatuur, verwijs 
ik naar recente bronnen zodat je er meer over kunt lezen. 
Daarnaast heb ik ook tips opgenomen uit de timemanage-
mentkalenders die ik heb gepubliceerd, en technieken die 
ik in mijn eigen praktijk als professional organizer heb 
ontwikkeld.

Verwijzingen naar digitale tools ontbreken nagenoeg. De 
technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat het niet 
zinvol is die op te nemen: morgen zijn de apps alweer van 
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de markt, zijn de links verbroken en ligt er van product x 
alweer een nieuwere versie in de winkel. Dat is geen pro-
bleem: de technieken in dit boek zijn van alle tijden.

Met Het ABC van plannen, organiseren en optimaliseren heb 
ik een compacte en overzichtelijke samenvatting willen 
geven van de belangrijkste methodes, inzichten, instru-
menten en technieken die er in de afgelopen decennia zijn 
ontwikkeld om je persoonlijke effectiviteit te verbeteren. 
Een handig naslagwerk met veel praktische adviezen voor 
meer kalmte in de dagelijkse drukte.

Martine Vecht
Gouda, januari 2018
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Leeswijzer

De begrippen zijn onderverdeeld in drie categorieën:
 ▪ Plannen staat voor het vermogen om je werk te plannen 

en te onderscheiden wat belangrijk is, in te schatten 
hoelang iets duurt en de tijd goed te gebruiken. Sub-
categorieën zijn  timemanagement en  prioriteiten 
stellen.

 ▪ Organiseren staat voor het vermogen om je materialen, 
spullen, papieren en documenten zo te organiseren 
dat je er optimaal gebruik van kunt maken en kunt 
werken volgens een bepaalde systematiek. Subcate-
gorieën zijn  systematisch werken en  opgeruimd 
werken.

 ▪ Optimaliseren staat voor het vermogen om de kwaliteit 
te monitoren, fouten of knelpunten te herkennen en je 
eigen werkaanpak of werkprocessen te verbeteren. 
Subcategorieën zijn  werkprocessen en  gedrag.

Je herkent de subcategorieën aan hun symbooltje. Wil je 
alle onderwerpen per categorie lezen, zie dan de inhouds-
opgave op bladzijde 5. Een cursief gedrukte tekst verwijst 
naar een kader.
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Diep werk
Intense concentratie

Wat is het? Wil je vooruitkomen in onze competitieve 
informatiemaatschappij, dan is het volgens computerwe-
tenschapper Cal Newport essentieel dat je je goed kunt 
concentreren. Diep werk noemt hij dat: het vermogen om 
in opperste concentratie te raken, je cognitieve vermogens 
optimaal te benutten en je nergens door te laten afleiden. 
Dankzij die vaardigheid kun je snel moeilijke dingen leren 
en kwalitatief en productief op topniveau werken.
Diep werk gaat verder dan gewoon geconcentreerd wer-
ken en komt het gemakkelijkst tot stand wanneer je niet 
gestoord wordt. Newport bedacht er zelfs een formule 
voor: hoogwaardig werk = (bestede tijd) × (intensiteit 
concentratie). En dat is meteen de reden waarom maar 
weinig mensen diep kunnen werken: we hebben weinig tijd 
en onze spanningsboog wordt steeds korter.

Waarom hebben we tegenwoordig meer moeite met gerich-
te aandacht? Ten eerste werken veel mensen in open kanto-
ren waardoor ze gemakkelijk worden afgeleid. Een tweede 
bron van afleiding is de constante stroom berichten die 
we dagelijks te verwerken krijgen via mail en instant 
messaging. Ten derde versnippert onze aandacht door het 
gebruik van sociale-netwerksites. Met andere woorden: 
we worden getraind om op elke prikkel te reageren en dat 
gaat ten koste van ons vermogen om intensief te werken. 
En hoewel het lijkt alsof we zeer productief zijn als we vlot 
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reageren op berichtjes en veel posts op sociale-netwerk-
sites plaatsen, zijn we eigenlijk alleen maar reactief bezig.
Met reageren op prikkels doen we nauwelijks een beroep 
op onze denkkracht. Paradoxaal genoeg worden we soms 
juist beoordeeld op het tempo waarmee we op berichten 
reageren. Een kenmerk van veel diepe werkers is dat ze de 
technologische vooruitgang dan ook grotendeels of zelfs 
helemaal aan zich voorbij laten gaan.

hOe gebruik je het? Opperste concentratie bereik je 
alleen maar door jezelf af te zonderen. Newport onder-
scheidt vier manieren om dat te doen:

 ▪ Je kunt je als een kluizenaar terugtrekken en jezelf vol-
ledig ontkoppelen van de digitale wereld en elke vorm 
van afleiding. Doordat je zo moeilijk bereikbaar bent, 
word je nauwelijks gestoord.

 ▪ Je kunt je af en toe terugtrekken en een aantal dagen 
aaneen in afzondering werken. Een combinatie van diep 
werk en oppervlakkig werk dus.

 ▪ Je kunt je op vaste tijden aan diep werk wijden, bijvoor-
beeld door de blokmethode te gebruiken. Maak er een 
gewoonte van, dan kun je toch veel werk verzetten.

 ▪ Je kunt elke gelegenheid te baat nemen om even ‘diep’ 
te werken, al is het maar voor een halfuurtje. Je moet 
dan wel gemakkelijk de knop om kunnen zetten.

Wanneer je de voorwaarden voor diep werk hebt gecre-
eerd, zul je jezelf aan de gang moeten houden. Dat bete-
kent niet dat je non-stop bezig moet zijn. Momenten van 
verveling en ‘dode tijd’ gaan vaak vooraf aan heldere 
inzichten of helpen je om op te laden. Het spreekt vanzelf 
dat je opperste concentratie pas bereikt als je bewust 
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onderscheid maakt tussen oppervlakkige bezigheden en 
diep werk. Identificeer bijvoorbeeld de belangrijke activi-
teiten die je dichter bij je doel brengen en doe daar meer 
van.
Eén ding is zeker: oefening baart kunst. Newport adviseert 
daarnaast om vooruitgang op de een of andere manier 
inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld met een scorebord.

VOOr Wie is het bedOeld? Voor schrijvers, ontwikke-
laars, programmeurs en vele anderen is het onontbeerlijk 
dat ze gedurende langere periodes ongestoord kunnen wer-
ken. Door vaker diep te werken word je er niet alleen beter 
in, de kwaliteit van je output neemt ook toe.

Verder lezen
C. Newport, Diep werk. Werken met aandacht in een wereld vol 
afleiding. Business Contact, 2016.
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Premack-principe
Na iets vervelends volgt de beloning

Wat is het? Hoe krijg je mensen zover dat ze bereid zijn 
bepaalde impopulaire gedragingen uit te voeren? David 
Premack (1959) ontdekte dat mensen best iets vervelends 
willen doen als er een beloning op volgt. Geen revolutio-
nair inzicht, want als kind leerde je al van je ouders dat je 
eerst je bordje leeg moest eten, wilde je een toetje krijgen. 
Zo werd het eten van groenten bekrachtigd door het voor-
uitzicht van een danoontje.
Voor volwassenen werkt het dus net zo. Niemand vindt het 
leuk om de administratie te doen, maar het vooruitzicht 
van betaalde facturen is wél prettig, en dat helpt dan toch. 
Operante conditionering heet dit: als de stimulus of de 
consequentie van de handeling verandert, verhoogt dit de 
kans op een respons.
Er zijn veel meer manieren om gewenst gedrag te ontlok-
ken, bijvoorbeeld door ongewenst gedrag te bestraffen 
(er gebeurt bijvoorbeeld iets vervelends als je bepaald 
gedrag nalaat of er wordt je iets leuks afgenomen). Het 
Premack-principe benadrukt echter dat je door iets ver-
velends te doen iets leukers kunt bereiken, en dat is wel zo 
motiverend.

hOe gebruik je het? Zet het Premack-principe in als je 
ergens geen zin in hebt. Bedenk bijvoorbeeld wat de posi-
tieve consequentie is van een vervelende klus. Zo kun je 
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gemotiveerd raken om je declaraties in te dienen wanneer 
je je voorstelt dat je van het te vergoeden bedrag uit eten 
gaat. Of orden je taken van ‘kost veel energie’ naar ‘kost 
weinig energie’ en begin de dag met de meest intensieve. 
Zo werk je toe naar meer gewaardeerde werkzaamheden. 
Een derde methode is om jezelf na elke taak te belonen met 
een kleine pauze, een kwartiertje lezen of iets anders ple-
zierigs. Kun je niets verzinnen, bedenk dan eens waardoor 
je gemakkelijk afgeleid raakt. Verander die afleiding in een 
beloning.

VOOr Wie is het bedOeld? Bepaal je zelf wat je overdag 
uitvoert en hoef je je hierover niet te verantwoorden? Dan 
mis je de spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’ en val je 
mogelijk eerder ten prooi aan uitstelgedrag. Gebruik dan 
het Premack-principe. Ook anderen kun je zo motiveren 
om minder populaire activiteiten uit te voeren.

Verder lezen
B. Tracy, Eat that frog. Dé methode om te stoppen met uitstellen en 
superproductief te worden. Maven Publishing, 2017 (herziene editie).

derk

De meeste mensen kennen het Premack-principe als derk 
(Doe Eerst de RotKlussen) of (in navolging van Mark Twain) 
Slik de kikker. De essentie: begin de dag principieel met de 
taak waar je het meest tegen opziet. De beloning: de opluch-
ting als de taak voltooid is. Zo prettig dat je van derk of 
kikkers slikken best een goede gewoonte kunt maken.
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Professional organizing in het 
bedrijfsleven

Sinds 2004 help ik als professional organizer kennis-
werkers met een hoge werkdruk om weer grip op het werk 
te krijgen. Dat doe ik door hun te helpen met plannen, 
organiseren en optimaliseren. Daardoor kunnen ze de regie 
weer nemen die ze door gebrek aan overzicht, overprikke-
ling of beslissingsmoeheid zijn kwijtgeraakt. Het effect: 
ze hebben minder stress en meer plezier in hun werk.

In mijn beginjaren werkte ik vooral intuïtief. Organizing 
stond nog in de kinderschoenen en was nagenoeg onbe-
kend in het bedrijfsleven. Mijn behoefte om het vak op de 
kaart te zetten groeide, en in 2011 richtte ik de School voor 
Organizing op, een opleidingsinstituut voor professional 
organizers. De afgelopen jaren vonden honderden colle-
ga-organizers de weg naar het instituut en is een van onze 
opleidingen als registeropleiding erkend door de Stichting 
Post-hbo Nederland. Met Goed bezig! Praktijkgids voor de 
professional organizer schreef ik in 2016 het eerste Neder-
landstalige boek over ons vak en ook het ABC draagt bij 
aan de verspreiding van kennis.

Zo werd de beroepsgroep in de loop der jaren volwas-
sen. Ook de bekendheid nam toe, niet in de laatste plaats 
dankzij inspanningen van de Nederlandse Beroepsvereni-
ging van Professional Organizers, de nbpo. Onze dien-
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sten worden inmiddels vergoed in het kader van de wmo, 
professional organizing is als competentie opgenomen in 
het Kwalificatiedossier mbo Juridisch-administratieve 
beroepen en de Sociaal Economische Raad (ser) adviseer-
de de minister van szw om de duurzame inzetbaarheid 
van de werkende bevolking te bevorderen door onder meer 
professional organizers in te zetten.

Het is nu tijd voor de laatste stap: het bedrijfsleven en de 
mensen die met werkdruk kampen bereiken. De kennis-
werker anno nu staat immers voor grote uitdagingen. 
Hij krijgt enorm veel informatie te verwerken. Het werk-
tempo is hoog en de technologie vraagt steeds meer van 
de digitale vaardigheden van de moderne professional. Die 
is dan ook extra kwetsbaar voor mentale overbelasting en 
werkstress. Inhoudelijk kun je nog zo’n kei zijn, als het niet 
lukt om je werk goed te organiseren, kun je niet excelleren.
Goede organisatievaardigheden, een proactieve instelling 
en eigenaarschap bij het accepteren van verantwoordelijk-
heden begint met het managen van informatie, tijd, taken 
en energie. In Het ABC van plannen, organiseren en optima-
liseren vind je een goede aanzet om hier vaardiger in te 
worden. Maar waar mensen kampen met stress is een boek 
niet meer toereikend. Begeleiding door een professional 
organizer is dan de aangewezen manier om de adviezen 
daadwerkelijk in de praktijk te brengen en weer orde op 
zaken te stellen.

Met een organizer in de flexibele schil of wellicht zelfs 
in loondienst beschikken bedrijven over een effectieve 
interventie om overspannenheid en burn-out te helpen 
voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat onze beroepsgroep 
een belangrijke rol kan spelen in het optimaliseren van 
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werkprocessen, het verminderen van stressklachten en het 
voorkomen van uitval. Zo kan de werkgever vorm geven 
aan preventie en sturen op productiviteit met behoud van 
welbevinden en werkplezier. Daar is in de eenentwintigste 
eeuw meer dan ooit behoefte aan.

Meer informatie over Martine Vecht en over de School 
voor Organizing vind je op www.martinevecht.nl of 
 schoolvoororganizing.nl.
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