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ADM : How to work 
more efficiently



Kort even voorstellen

• Sinds 2000 bij Atlas Copco : verschillende rollen in IS/IT

• Sedert 2008 in een leidinggende rol: teams en users 

wereldwijd

• Sedert juni 2020 Business Mentor @Ambits

• Momenteel Business Engagement, Communication en 

Training Manager voor een groot ERP implementatie

project

Disclaimer 1: Deze tips werken voor mij om productief en 

efficient te werken. Ik laat het aan jullie om te bepalen of ze

ook voor jullie werken

Disclaimer 2 : Er zijn verschillende wegen die naar Rome 

leiden. Gebruik die weg die jou het beste ligt. (of beter nog

deel je tips in de chat)
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• Productiviteitsweetjes

• Agenda beheer

• Inbox onder controle

• OneNote

• Meeting marathons

• Gamification

Agenda
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Input Theo Compernolle

• Productiviteit komt in cycli

– Zoek je meest productieve ritme

• Multi-tasking bevordert niet de productivieit

Productiviteitsweetjes
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Agenda Beheer
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• Gebruik de color coding in Outlook

– (bijv. Privé, werk, reminders, traveltime, …)

• Blokkeer dagen die reeds 2/3 gevuld zijn

met taken of meetings of gebruik functie

Focus Time boeken

– Wat overblijft kan je gebruiken voor

noodgevallen en het échte werk

• Boek ook tijd in je agenda voor de taken 

met een strikte deadline

• Zorg dat mensen die direct aan je 

rapporteren je werkagenda inhoud

kunnen zien



• Werk zo veel mogelijk met chats, tags, ... In Teams. Geef duidelijk mee tegen wanneer je de feedback verwacht. 

Zet eventueel een reminder in de agenda. Of nog beter : tasks in Teams

• Als het dan toch moet met mail

– Spreek duidelijk af wat je verwacht : waar wil je in CC zitten, waar niet

– Getting things done :

• Handel zaken af die je op enkele minuten kan oplossen

• Zaken die langer duren, plan je in in je kalender : sleep de mail naar je kalender symbool

– Als je out of office bent : gebruik subjects zoals TO REVIEW..., TO APPROVE...

– Gebruik ook color coding for binnenkomende mail (of andere rules)

• Rood voor klanten, geel voor leidinggevende, paars voor direct reports, etc.

– Maak een grote folder DONE

• Indien mail niet bijgehouden moeten worden

• Kuis deze folder op : ouder dan een maand

Inbox onder controle
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• Belangrijke mails die ook relevant zijn voor anderen:

– Steek deze in een shared OneNote. 

• Toch Multi-tasken?

– Gebruik Read Aloud functie. Mail wordt voorgelezen en terwijl kan je iets anders doen. 

Inbox onder controle
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Tasks in Teams
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OneNote
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• Gebruik tags en checkboxes

• Gebruik Outlook tasks om TO DO’s 

in Outlook te tonen



Gebruik Summary Page voor een mooi overzicht

OneNote
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• Plan enkel de tijd in die je nodig zal hebben.

• Maak duidelijk wat de bedoeling of uitkomst van de meeting moet zijn

• Maak meeting minutes : duidelijke afspraken maken goeie vrienden (of collega’s)

• Bij fysieke meetings : voorzie tijd om van plek te veranderen

• Bij online meetings : voorzie tijd om even een korte (sanitaire) break te maken

• Probeer zaken die gereviewed moeten worden eens via teams collaboration te doen

• STO setup voor meetings : 

– Strategic : jaarlijks, halfjaarlijks

– Tactical : maandelijks, kwartaal

– Operational : dagelijks, wekelijks

Meeting marathons
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Forest App

Gamification
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Q & A




