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Haal jij uit je werkweek wat er in zit?  
Test Jezelf! 

Deel 1: Werkplek en Archief 

 

                     Ja Nee 

1.Op mijn werkplek liggen alleen de documenten die ik nodig heb voor de klus 

waar ik op dat moment mee bezig ben. 

2.Als ik een nieuwe klus of (tijdelijke) taak erbij krijg maak ik daarvoor een map 

Aan. 

3.Ik heb duidelijk leesbare labels met actuele titels op al mijn (archief)mappen. 

4.Ik heb een overzichtelijke mappenstructuur op mijn deel van de server. 

5.Ik schoon regelmatig mijn archief op. 

6.Ik heb duidelijke criteria voor wanneer ik een document bewaar of weggooi. 

7.Aan het eind van de dag is mijn bakje voor ingekomen post leeg. 

8.Ik behandel mijn ingekomen post wanneer ik weet dat ik voldoende tijd heb 

9.Anderen kunnen in mijn papieren/digitaal archief gemakkelijk zaken vinden als ik 

er niet ben. 

10. Ik weet waarom ik iets bewaar en kan alles binnen 30 sec. vinden. 

 

 

Deel 2: Je manier van werken                                                                                          Ja       Nee

                       
11.In mijn In-bakje ligt een stapel ingekomen post die daar langere tijd blijft liggen. 
12.Nieuwe taken en telefoonnotities noteer ik op Post-its en losse briefjes. 
13.Ik maak regelmatig een planning maar haal hem niet. 
14.Eigenlijk kan ik nooit echt ongestoord een tijdje lekker aan een taak 
doorwerken. 
15.Nieuwe papieren gaan bij mij meermalen door mijn handen voordat ik beslis wat 
ik ermee ga doen. 
16.Ik heb buiten werktijd regelmatig een onrustig gevoel alsof ik iets belangrijks 
ben vergeten. 
17.Ik laat graag stukken en stapeltjes in het zicht liggen als geheugensteuntjes. 
18.Ik word vaak uit mijn concentratie gehaald door dingen die mij te binnen  
schieten over wat ik nog moet doen. 
19.Ik plan mijn dag helemaal vol met klussen en afspraken. 
20.Als een collega met een vraag komt stop ik met waar ik mee bezig ben, ook als  
ik net ergens lekker mee op gang was. 
21.Ik vind het vaak lastig te bedenken wat ik  het eerst en het laatst zal doen. 
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De uitslag 

  

Resultaat Deel 1 Resultaat Deel 2 

Aantal antwoorden JA  Aantal antwoorden Ja  

Aantal antwoorden NEE  Aantal antwoorden NEE  

Totaal antwoorden Ja  Totaal antwoorden NEE  
 

Tel het totaal aantal ja’s en nee’s bij elkaar op: TOTAAL:  

 

Uitslag 1-7 punten: 

Jij haalt niet uit je werkweek wat er in zit. Je hebt moeite met bepalen wat je als eerste en als laatste 

moet doen. Je wordt vaak gestoord en krijgt telkens klussen tussendoor. Je ervaart stress en je hebt 

soms een onvoldaan gevoel na een werkdag. Door je chaotische werkplek kun je niet alles uit je 

werkweek halen wat er in zit. Door een beter organisatie en je planvaardigheden te verbeten krijg je 

meer grip op je eigen werkproces, meer effectiviteit en daardoor kom je toe aan wat echt belangrijk is 

in je werk. 

Uitslag 7-14 punten: 

Jij haalt niet alles uit je werkweek wat er in zit. Je bent goed op weg. Je hebt enigszins alles op orde 

en een relatief nette werkplek. Toch ervaar je nog wel eens stress of ben je weer eens wat kwijt. Zorg 

voor een goede structuur en bedenk goed welke taken voorrang hebben. Op die manier kun je echt 

halen uit je werkweek wat er in zit! 

Uitslag 14-21 punten: 

Jij haalt uit je werkweek wat er in zit. Je hebt een goede planning en je kunt je daar goed aan houden. 

Je werkplek is geordend en netjes. Ga zo door! Op deze manier kun je alles uit je werkweek halen wat 

er in zit en kun je met een voldaan gevoel je werkplek verlaten. 

 


