
Projectassistent
Pak je rol!
Timemanagement &
Feedback



TIJD en FEEDBACK

DEEL 1
• Grip op je TIJD en je project 

(hoofdstuk 5)

DEEL 2
• Geef en sta op open voor 

FEEDBACK
(hoofdstuk 7)



Tijd voor timemanagement



Tijd en Prioriteit van je project
Grip op je project, houd je focus vast, laat je niet afleiden



Nu meer complexere beslissingen dan “toen”.

Aandacht staat onder vuur!

Planning, aandacht, keuzes, zelfbeheersing, opvolging!



4 kernboodschappen

Zelfkennis is essentieel

Plan Pro-actief, stel
prioriteiten!

Ga monotasken, niet
multitasken.

Beheers je technologie, 
i.p.v. andersom



KERNBOODSCHAP 1
Zelfkennis

zelfvertrouwen



Dirigent of marionet?



SCHOP

•Solisme
•Creativiteit
•Helpen
•Optimisme
•Perfectionisme



Je doet graag je eigen ding.

Je hecht aan vrijheid en zelfstandigheid.

Je mijdt gezeur en trammelant.

Je bent een harde werker.

Je werkt geconcentreerd.

Je duikt diep in de materie.



Standaard staat niet in je woordenboek.

Je denkt in oplossingen.

Mensen hebben jou soms echt even nodig.

Je hebt weinig last van stress.

Je doet iets helemaal op jouw manier.

Je doet alles met passie.



Je hebt oog voor de ander.

Je bent bescheiden.

Je bent loyaal en trouw.

Je bent begripvol en invoelend.

Je bent zachtaardig.

Je bent verbindend.



Je denkt in kansen i.p.v. problemen.

Je ziet het snel zitten.

Je hebt een positieve invalshoek.

Je vertrouwt op een goede afloop.

Je zet mensen in beweging.

Je inspireert, motiveert en stimuleert.



Je streeft naar kwaliteit.

Je verlangt veel van jezelf.

Je verlangt veel van anderen.

Je maakt niet graag fouten.

Je bent (zelf)kritisch.

Je hebt een sterke controledrang.



PAUZE met 
opdracht



KERNBOODSCHAP 2
Plan Proactief

Stel prioriteiten en maak keuzes!



Grote klussen

Kleine klussen

Doe / regel dingetjes

Adhoc

Werktijd

Grote klussen

Adhoc

Steven R. Covey
Auteur van “The Seven Habits of Highly 
Effective People”

Beste Planningmethode

Kleine klussen

Doe / regel dingetjes

Werktijd

HOE PLANNEN WE?



3.               
BEWAREN!

4.                     
PLANNEN/ 

AKTIELIJST

5. 
DELEGEREN

2. 
WEGGOOIEN

/
DELETE

1. 
DIRECT

AFHANDELEN!

Maak Een Keuze (MEK) 
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PRIORITEITEN STELLEN 
(EISENHOWER PRINCIPE)

Belangrijk, 
minder urgent

KWADRANT 2

Minder 
belangrijk, 

maar wel urgent

KWADRANT 3

Minder 
belangrijk, 

minder urgent

KWADRANT 4

Belangrijk én 
urgent

KWADRANT 1

H O G E  U R G E N T I E               L AAG   U R G E N T 



‘TAKE TIME TO THINK’:

• Wat is (nu) belangrijk/minder belangrijk?
• Heb ik doelen c.q. resultaten te behalen?
• Welke processen zijn hierop van invloed?
• Wie betrek ik bij de voortgang in mijn werk?
• Benodigde / gebruikte middelen?
• Wat doe ik zelf en wat delegeer ik?
• Tijd voor het project of mijn reguliere werk?



KERNBOODSCHAP 3
Ga mono-tasken

Niet multitasken



Multitasken
bestaat niet!



KERNBOODSCHAP 4
De baas zijn over de technologie

En niet andersom



Gemiddeld aantal ontvangen en verzonden
Emails per gebruiker per dag.

THE RADICATI GROUP, Email Statistics Report, 2015-2019 

122



E-mail tips

Zet e-mail notificaties uit

Plan vaste momenten voor je e-mail

Start je dag in je agenda i.p.v. e-mail

Werk offline

Delete mails automatisch

Sorteer mails automatisch in mappen



4 kernboodschappen

1. ZELFKENNIS
2. Plan proactief, stel prioriteiten
3. Ga monotasken, niet multitasken.
4. Beheers je technologie, i.p.v. andersom





Aanspreken & Uitspreken



Mensen behandelen jou,
zoals jij hen hebt geleerd

jou te behandelen



Een winnaar zegt:

Ik heb mezelf niet duidelijk 
gemaakt

Ik heb een fout gemaakt en zal
het corrigeren

We denken blijkbaar verschillend

Ik zal het op een andere manier 
uitleggen

Ik ben nooit te oud om te leren

Een verliezer zegt:
Je hebt me verkeerd begrepen

Het is niet mijn fout

Ik verander niet van gedachten

Zoals ik al zo vaak heb gezegd

Realiseer je je hoeveel jaren ervaring
ik heb?



Een winnaar:

Verandert eigen gedrag 

Werkt hard en houdt tijd over

Heeft respect voor de ander en 
wil van hen leren

Gebruikt de tijd om te groeien

Benadrukt de mogelijkheden 
(DIM)

Een verliezer:

Probeert het gedrag van anderen te 
veranderen
Is altijd te druk om datgene te doen 
wat nodig is

Concentreert zich op de zwakheden van 
de ander

Probeert kritiek te voorkomen

Concentreert zich op problemen (DIP)



Help mensen
veel te bereiken

’Betrap’  ze als
ze iets goed doen



KC/KC
Kort Compliment/

Korte Correctie



Complimenteren 
is niet:

SLIJMEN



Voorwaarden effectieve FEEDBACK

• veiligheid
• vertrouwen
• Geven & nemen is in balans
• Bereidheid om van elkaar te leren



OBJECTIEF:
het gaat over de…FEITEN 

(dus geen oordeel)

POSITIEF:
je bedoelt het 

goed…



Als je niet zegt wat je wilt, 
krijg je wat anders…

ZEG DUS WAT JE WILT EN
NIET WAT JE NIET WILT…



FEEDBACKREGELS
• A Beschrijf de situatie                                                    

ZONDER OORDEEL (IK)
• B Geef aan wat het effect is 

(IK met vervolgens GEVOEL)
• C ‘Begrijp je wat ik bedoel?’ (JIJ)



Hoe meer 
aandacht je 

geeft
– hoe meer 
aandacht je 

krijgt!



Geef aandacht:

1.  Oogcontact

2.   Actief luisteren

3.  Interesse/Betrokken



One Minute feedback
• Direct, vanuit jouw beleving; geef aandacht
• Feiten (wat heb je gezien/gehoord), 

zonder oordeel (IK)
• Effect (gevoel) en resultaat (IK) 
• Laat de boodschap binnenkomen  

(‘begrijp je’ (JIJ) & stilte)
• Laat de ander merken dat hij/zij nog steeds 

gewaardeerd wordt (KC/KC)



Beschrijf de situatie/gedrag
ZONDER OORDEEL (IK zie of hoor)
Geef aan wat het effect is (IK met 
vervolgens GEVOEL)
Wat is het gevolg van het gedrag?
Wat is het gewenste gedrag?







Wrap up
• Wat is je bijgebleven?
• Wat ga je doen?


