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Digitale werkmiddelen zijn zowel privé als professioneel niet meer weg 

te denken uit ons dagelijks leven. De evolutie van digitale technologie 

stelt de mens in staat om in kortere tijd meer informatie te ontvangen. 

We kunnen nu 24 uur per dag en 7 dagen per week communiceren. 

De toenemende snelheid waarmee ons in dit hoogtechnologisch tijdperk 

informatie wordt voorgeschoteld kan evenwel leiden tot: 

• Informatie overvloed en stress.  

• Een negatief effect op productiviteit en effi ciëntie.  

• Afl eiding van het échte werk.  

• Impact op het veiligheidsgedrag door een verminderde  concentratie 

en focus.  

• Verhoogd ziekteverzuim door o.a. burn-out.  

• Burn-out en depressie.  

Het is dan ook essentieel om een goede balans te vinden tussen online 

en offl ine werken en communiceren.

Start to Digital Detox is een praktisch werkboek. Het is je 

persoonlijk hulpmiddel om eventuele stress, veroorzaakt door digitaal 

werken en communiceren, te herkennen en aan te pakken. Je zal 

effectief stappen kunnen ondernemen om die stress te verminderen, je 

productiviteit te verhogen en je leven aangenamer te maken. Anderzijds 

zal het je ook inzicht verschaffen in je ideale wereld van digitaal 

communiceren en werken.

Christine Wittoeck (1968) studeerde in 1988 af als analyst- 

programmeur. Het internet was toen nog enkel militair goed en van 

portable computers (pc) was nog geen sprake. Tijdens haar loopbaan 

in de IT en telecomsector (1988-2013) volgde ze de evolutie van 

informatie en technologie op de voet via bijscholingen en internationale opleidingen. 

Ze maakte o.a. deel uit van het team dat email en internet introduceerde op de werkvloer. 

In 2014 kruisen de wegen met Samurai at Work, een partner waarvoor ze haar passie 

voor entertainen, trainen, coachen en persoonlijke ontwikkeling ten volle kan gebruiken 

en uitbouwen. Christine noemt zichzelf ‘entert(r)ainer’, ze betrekt haar publiek en de 

deelnemers bij haar trainingen met veel vuur én de nodige dosis humor. 

Ze bekwaamt zich in de materie van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag en behaalt in 

december 2014 haar diploma van preventie-adviseur niveau 3. Ondertussen bouwt ze verder 

aan het digital detox verhaal. In 2015 slaan ‘Samurai at Work®’ en ‘Christines Digital Detox 

Academy®’ de handen in elkaar. Een tastbaar resultaat is dit werkboek ‘Start to Digital Detox’. 
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Bestellen? 
• Door bestelbon in te vullen en te bezorgen aan 

Samurai at Work NV

• Door een mailtje te sturen aan info@samuraiatwork.com 

• Via www.starttodigitaldetox.com

Hoe dit boek bestellen?

Over de auteur
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Als je sterk met digitale communicatie bezig bent, zijn één of meerdere van de volgende 

stellingen wellicht herkenbaar: 

• Het koud zweet breekt je uit als je aan je inbox denkt. 

• Je hebt het gevoel een slaaf van je smartphone of tablet te zijn. 

• Je voelt je gedwongen om meer tijd aan sociale media te besteden dan je lief is. 

• Je komt vaak moe en gefrustreerd thuis, met het gevoel dat je niks hebt gedaan 

en toch heel de tijd op de computer bezig bent geweest. 

• Je krijgt vaak opmerkingen van je omgeving dat je te veel belang hecht aan technologie.

• Je hebt last van een schuldgevoel als je niet direct kunt antwoorden op e-mail, 

sms, telefoon...  

• Je voelt je verloren als je je smartphone niet direct bij de hand hebt. Je voelt je naakt zonder. 

Dit werkboek is ideaal voor iedereen die eindelijk eens wil weten hoe het nu écht zit: ben je 

digitaal verslaafd of heb je alles perfect onder controle?  Wil je inzicht krijgen in jouw digitaal 

werken en communiceren – bezorgt je huidige communicatiegedrag je comfort of stress – 

dan is dit jouw hulpmiddel.

Dit werkboek naar een bewuster digitaal leven is onderverdeeld in 5 stappen. Je kan namelijk 

pas effectief een duurzame verandering doorvoeren als je er de tijd voor neemt. 

De 5 stappen behelzen informatie en aandachtspunten over:

• voorbereiding

• digitaal communiceren

• sociale media

• e-mail

• planning

Elke stap verschaft je nieuwe informatie, opdrachten en tips. 

Je kan kiezen of je de stappen in volgorde doet of je kan er eentje uitpikken waar je mee 

wilt werken.  De opdrachten zijn er allemaal op gericht om je meer inzicht te geven en om 

bewustwording te creëren rond jouw gedrag ten opzichte van technologie en communicatie.

Voor wie is dit boek? De 5 stappen 
van digital detox

Voor zowel mens 
als organisatie
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Ik weet nog goed dat ik na de verhuis van het bedrijf 

waar ik werkte in een moderne nieuwe locatie 

terechtkwam en mij dagelijks ‘nestelde’ in de 

open workspace. Elke afdeling bestond uit een of 

meerdere verdiepingen en je had geen vast bureau 

meer. De routine ging dan als volgt:

•  Ik plugde mijn portable in op het netwerk en 

stak de stroomkabel in.

•  Ik startte mijn pc op.

•  Ik typte mijn paswoord in op het vaste 

‘IP’-telefoontoestel.

•  Links lag mijn werk-gsm.

•  Rechts lag mijn privé-gsm.

En wat was het eerste dat ik opstartte als mijn pc er 

klaar voor was?

Juist… mijn mailprogramma.

Terwijl de berichten binnensijpelden, begaf ik mij 

naar de koffiehoek voor een korte babbel en wat 

warm bruin vocht.

Ik herinner me nog de dag dat ik vaststelde dat er 

iets niet klopte. Ik had gepland die ochtend een 

presentatie af te werken. Immers, die middag moest 

ze naar Amerika worden gestuurd voor een finale 

check. Ik kom met mijn koffie in de hand aan mijn 

pc: zestig ongelezen e-mails staan te blinken op 

het scherm. Zonder aarzelen ga ik zitten en duik in 

mijn mailbox. Eventjes checken of er niks dringends 
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Ik herinner me nog de dag dat ik vaststelde dat er 

naar de koffiehoek voor een korte babbel en wat 
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Opdracht 3
Schrijf in de tabel op het volgende blad welke middelen, 

toestellen, applicaties en technologieën je in het kader van digitale 

communicatie gebruikt. Schrijf erbij of je dat voor je werk doet, 

privé of beide.

Voorbeeld  

digitaal middel werk privé

smartphone X X

facebook X

e-mail X X

mailbox adres datum aantal in datum aantal in

Opdracht 2 
Noteer hier per e-mailadres het aantal berichten dat je vandaag 

hebt ontvangen. Zet er de datum bij. Zo kan je, nadat je bepaalde 

acties hebt ondernomen op je inbox, zien of je vorderingen hebt 

gemaakt.  

72 73

Het versturen van e-mail

Is elke e-mail die je verstuurd écht noodzakelijk. Bekijk je eigen 

e-mails met een kritische blik.

• Wanneer je een e-mail verstuurt: is dit de juiste 

communicatiemethode? Gaat dit mij het gepaste resultaat 

geven: inhoudelijk? In tijd?

• Wanneer je een e-mail beantwoordt: wordt dit verwacht van 

mij, is mijn antwoord zinvol en is het nodig om dit per e-mail te 

doen? Kan het ook anders?

• Is de mail eenvoudig leesbaar? Ken je de basis etiquette om 

e-mails te schrijven?

Beheren van je e-mail

Is jouw inbox een archief geworden? 

• Hoeveel e-mails bevat hij? (ref. Stap 1. Voorbereiding)

• Wat is de oudste e-mail die er in zit?

• Krijg je veel ongewenste e-mail, zoals nieuwsbrieven, of je 

staat in cc van e-mails die jou eigenlijk niet aanbelangen?

Observeren alleen is 

niet voldoende, het is 

belangrijk de nodige 

conclusies te trekken 

door een analyse van 

jouw informatie die je 

verzameld hebt.

Hoe analyseren?

De registraties stellen je nu in staat om te evalueren. Gebruik de 

extra notitiebladzijden na dit hoofdstuk om je e-mailgedrag kritisch 

te bekijken.

Hoe vaak per dag check je je mailbox?

• Is dat voor jou oké? 

• Zou het anders kunnen?

• Zorgt het voor comfort of onrust?

Wat was de aanleiding om je mailprogramma te raadplegen?

• Is er een herkenbaar patroon?

• Werd je ertoe verleid of was het echt noodzakelijk?

• Als je iets zou veranderen, wat zou dat dan kunnen zijn?

Kun je leven met je lijstje van alarmen en notificaties?  

Zijn het er veel of valt het mee?

Je hebt in Stap 1. Voorbereiding, aan het begin van dit werkboek, 

genoteerd hoeveel e-mails er in je inbox(en) zitten. 

• In welke mate geeft dat aantal je een ‘druk’ gevoel? 

• Zou het een voordeel zijn als je de inbox ‘leeg’  

zou kunnen maken?

• Is er iets wat je zou willen veranderen? Wat? Noteer het!
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Bijlage 2
Digital Detox Zelftest 
Digitale middelen zoals pc, smartphone, tv en tablet, en de 

onbeperkte toegang tot informatie zijn krachtige middelen om 

meer te doen, meer te weten en sneller te werken. Tegelijkertijd 

voelen we onrust en zelfs stress. Moeten we echt onze smartphone 

achter slot en grendel steken en de wifi-access beperken om rust te 

kunnen vinden en in het ‘nu’ te kunnen leven?

Aan de hand van deze vragenlijst krijg je een eerste idee van hoe 

het met jouw digitale onrust gesteld is.

• Vragenlijst met 14 keuzevragen

 Kies het antwoord dat het best bij je past.

 Er is geen juist of fout antwoord.

• Scoreblad

 Hier kan je je antwoorden aanduiden en je score tellen.

• Resultaat

 Hier vind je jouw resultaat op de vragenlijst terug.

Naar de vragenlijst

S T A R T  T O  D I G I T A L  D E T O X 

Christine Wittoeck is een ervaringsdeskundige. Eind 2010 kreeg ze de diagnose ‘burn-

out’. Drie jaar later begon Christine aan een nieuwe carrière met een groter inzicht in 

haar talenten en passies,  en terug heel veel zin in het leven. Tijdens haar hersteltraject 

identifi ceerde zich  een belangrijke handlanger van haar burn-out. Ze noemde het 

‘digitale onrust’. Het was niet de oorzaak, maar eerder de brandstof voor haar burn-out, 

een energievreter die haar reeds uitgebrande lichaam en geest verder uitputte. Vanuit 

die context ontwikkelde ze ‘Start to Digital Detox’, om zo digitaal te kunnen werken en 

communiceren op een gezonde en evenwichtige manier.

Digital Detox is de methode om een goede balans te vinden tussen online en offl ine 

werken en communiceren, en dit in lijn met de missie en visie van een afdeling en/of 

bedrijf, de persoonlijke waarden en normen. Het is een middel om het welzijn van 

de werknemers te verhogen.

Deze methode is gericht op een duurzame gedrags- en cultuurverandering, het op punt 

stellen van je (digitale) communicatiegedrag. Dit werkboek laat het toe om je individuele 

digitale onrust en/of comfort in kaart te brengen.

Samen met Samurai at Work® gelooft Christine sterk dat een ‘Digital Detox’ je (digitale) 

communicatiecultuur op punt stelt. Dit is essentieel om effi ciënt en productief te kunnen 

werken, op een veilige en gezonde manier, en het draagt bij tot een betere bedrijfscultuur.

Wanneer je een e-mail verstuurt: is dit de juiste 

communicatiemethode? Gaat dit mij het gepaste resultaat 

geven: inhoudelijk? In tijd?

• Wanneer je een e-mail beantwoordt: wordt dit verwacht van 

mij, is mijn antwoord zinvol en is het nodig om dit per e-mail te 

doen? Kan het ook anders?

• Is de mail eenvoudig leesbaar? Ken je de basis etiquette om 

e-mails te schrijven?

Beheren van je e-mail

Is jouw inbox een archief geworden? 

• Hoeveel e-mails bevat hij? (ref. 

• Wat is de oudste e-mail die er in zit?

• Krijg je veel ongewenste e-mail, zoals nieuwsbrieven, of je 

staat in cc van e-mails die jou eigenlijk niet aanbelangen?

Observeren alleen is 

niet voldoende, het is 

belangrijk de nodige 

conclusies te trekken 

door een analyse van 

jouw informatie die je 

verzameld hebt.
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Do’s-and-don’ts 

Ik nam mijn smartphone om te kijken hoe laat het 

was. Ik zag dat er een sms’je was binnengekomen: 

mijn collega vroeg waar precies de vergadering 

plaatsvond. Ik ging naar mijn agenda, vond het 

daar niet en zocht in mijn e-mails. Nog voor ik het 

bericht had gevonden dat me de juiste informatie 

gaf, had ik alweer 3 nieuwe e-mails doorgenomen 

en zelfs eentje beantwoord. 1 van de e-mails was 

van een vriend, of ik de uitnodiging via FaceBook® 

had gezien. Ik checkte FaceBook®, liet me verleiden 

om enkele posts te lezen en in de zoektocht 

naar de uitnodiging gaf ik nog enkele likes aan 

leuke foto’s. Ik wou de datum checken voor de 

uitnodiging en opende mijn agenda… Er daagde 

iets... moest ik niet iets opzoeken voor een collega 

in mijn agenda… even terug de sms checken…  

15 minuten zijn er ondertussen reeds gepasseerd, 

ik was zelf niks wijzer geworden, had heel wat 

informatie aan me laten voorbijgaan en het sms’je 

van mijn collega was nog steeds niet geantwoord…  

En oh, ja, ik wist nog steeds niet hoe laat het was…

• Observeer één toepassing of gewoonte per periode.

• Spreid observatie.

• Neem je tijd.

• Bespreek met je omgeving, zowel privé als professioneel  

wat je wil doen.

• Zoek mensen die je willen steunen.

• Keep it simple!

• Praat erover!

• Noteer in dit boek alles wat je tegenkomt, bevindingen,  

tips die je hoort, eigen ervaringen die werken en niet werken.

Do

Don’t
• Doe het niet alleen, zeker professioneel, als het kan graag 

samen met je vrienden, gezin of afdeling.

• Zoeken niet oneindig naar de ideale app of het programma 

om je observaties te doen, de kans bestaat dat je jezelf 

verliest in die zoektocht en ook de moed om eraan te werken.
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