
5. Agendabeheer in Outlook 2016 
 

Veel mensen hebben het druk. Jij misschien ook wel. Het is natuurlijk van het grootste belang in de drukte alles 

overzichtelijk te houden en de meeste mensen gebruiken daar een agenda voor. Vroeger was zo’n agenda 

binnen bedrijven een boek dat in beheer was bij een secretaresse, maar in de loop van de laatste paar jaren 

zijn de meeste mensen overgestapt op een digitale agenda.  

Met de komst van de smartphone zijn digitale agenda’s al helemaal niet meer weg te denken. Dat is ook te 

begrijpen, want het is nou eenmaal makkelijker om real-time afspraken bij te werken dan dat er telkens van en 

naar kantoor gebeld moet worden. 

In dit boek is er gekozen om met MS Outlook te werken, omdat dat over het algemeen het meest gebruikt 

wordt binnen bedrijven en instellingen. De meeste onderwerpen die aan bod komen kunnen echter ook met 

bijvoorbeeld iCalendar van Apple en met de Google calendar uitgevoerd worden. 

Aan de verandering van papieren agenda’s naar digitale agenda’s kleven zowel voor- als nadelen. Vul het 

onderstaande schema aan: 

 

 Digitale agenda Papieren agenda 

Voordelen Makkelijk afspraken verzetten Niet afhankelijk van een batterij 

 Synchroniseren  

   

   

  Makkelijker afspraken maken als je belt 

   

 Agenda’s makkelijk te importeren  

 Terugkerende afspraken makkelijk te maken  

   

Nadelen Blijft vaak niet eindeloos bewaard Niet te synchroniseren 

 Soms minder overzichtelijk (voor bijv. notities)  

   

  Terugkerende afspraken maken is veel werk 

 

  



5.1 De Outlook-agenda 
Om je agenda te gaan gebruiken, doe je het volgende: 

1. Klik op het Windows-logo linksonderin je scherm 

2. Klik als dat nodig is op de map Microsoft Office  

3. kies Outlook 2016 (of 2013)  

Outlook opent standaard in de e-mailweergave. Later besteden we daar een beetje aandacht aan (en 

waarschijnlijk krijg je dat bij een ander vak uitgebreider). 

Kies nu voor de agenda, linksonderin je scherm. 

Je krijgt nu een scherm dat lijkt op het onderstaande: 

 

 

5.1.1 Verken je agenda 
Je agenda heeft de volgende onderdelen: 

1. Tabbladen:  

 
 

2. Het lint: dit verandert als je een ander tabblad kiest. Het bestaat uit groepen die samen een 
of meerdere knoppen bevatten. 

 
 

3. De datumnavigator (de kalender): 



 
 

4. Het afsprakenvenster 
 

 
 

5. Het navigatievenster (om te wisselen tussen de verschillende functies van Outlook 
 

 
 

5.1.2 Weergaven  
Je kunt je agenda op meerdere manieren weergeven op je scherm. Soms is het handig om een hele maand of 

een heel jaar tegelijk te zien, maar als je meer details van een afspraak wilt weten, is een week- of 

werkweekweergave beter. Een dagweergave zorgt ervoor dat je de dag van je keuze op het scherm krijgt. 

De verschillende weergaven worden geregeld in het tabblad Start of het tabblad Beeld.  

 
 



Opdracht 60 
Geef aan of de onderstaande uitspraken juist of onjuist zijn: 

1. In de maandweergave zie je details van een afspraak    juist /  onjuist 

2. Als je CTRL+scrolwieltje gebruikt in de agenda, wissel je snel van weergave.  juist /  onjuist 

3. Er zijn in het lint 5 verschillende weergaven mogelijk    juist /  onjuist 

4. Je kunt afspraken alleen sorteren op locatie     juist /  onjuist 

 

5.1.3 Navigeren 
Met de kalender aan de linkerkant van je scherm kun je het makkelijkst navigeren. Door de pijltjes links en 

rechts van de maand- en jaaraanduiding te gebruiken, ga je een maand voor- of achteruit. Je kunt ook klikken 

op een datum, dan zal die dag worden weergegeven in je 

leesvenster. Je kunt ook gebruikmaken van de pijltjes 

linksboven in je leesvenster om in de dagweergave een dag, in 

de weekweergave een week of in de maandweergave een 

maand voor- of achteruit te gaan.  

 

Je kunt in het tabblad Start ook gebruikmaken van de knoppen in het lint, zoals die hieronder zijn 

weergegeven. Zo kun je gelijk naar vandaag springen, of de volgende 7 dagen bekijken.  

 

Als je naar een specifieke datum wilt springen zonder veel te bladeren, kies je voor het pijltje rechtsonder in 

het ‘Ga naar’- veld:    

Je krijgt dan het volgende venster te zien: 

Vul de datum in die je wenst en kies de gewenste weergavemodus 

(dag, werkweek, week, maand). 

 

Opdracht 61 
Deel je scherm zo in:  

• in de linkerkolom de mappenlijst, 

• in de middelste kolom bovenin het berichtenvenster  

• en onderin het leesvenster.  

• Rechts staat de kalender en rechtsonderin bevindt zich je takenlijst.  

• Het leesvenster beslaat ongeveer een derde van het scherm in het midden. 

• Zet het zoompercentage op 140%  

• Rangschik je berichten via ‘Weergeven in groepen’ op datum. 

(TIP: met CTRL ingedrukt je scrollwieltje op je muis gebruiken, zorgt ook voor in- en uitzoomen) 



Maak een screenshot van je scherm en sla deze op als ‘weergave1’ 

 

Opdracht 62 
1. Zet je agenda op ‘weekweergave’ en verander de tijdsschaal in 15 minuten. 

2.  Zet je agenda op ‘planningsweergave’ en minimaliseer het 

mappenvenster. Dat kan ook met de knop leesweergave, 

rechtsonder in je scherm naast de in- en uitzoomknop.  

3. Zet je agenda op ‘maandweergave’. 

 

Ga naar 1 januari 2021 en vul voor die dag in de maandweergave in Nieuwjaarsdag. 

 

Dat doe je als volgt: klik op 1 januari en je zult zien dat er dan een tekstvakje opent. Daar typ je de tekst. Als je 

klaar bent, druk je op enter. Deze afspraak geldt nu voor de hele dag. 

Ga naar de Goede Vrijdag van dit jaar en vul voor die dag in de weekweergave in Goede Vrijdag 

 

Opdracht 63 
Voor welke situatie zou je welke weergave gebruiken? 

Laten zien hoe lang activiteiten duren: …………………….……..……………………… 

Bekijken of het over 3 of 4 weken druk wordt of niet ………………..………………………...……… 

Taken voor volgende week verdelen met je collega …………………………………………..……… 

Wat is volgens jou de handigste tijdsschaal? ………………….. minuten.  

En waarom? ………………………………………………………………………………………….. 

 

1.2 Afspraakbeheer 
Als je afspraken maakt, is het wel handig als je niets vergeet. Hieronder volgt een checklistje met 12 
vragen om goed afspraken te maken: 

 

12 goede vragen bij het plannen van een afspraak 

1. Wie worden verwacht? 

2. Voor welke datum moet de afspraak plaatsvinden / binnen welke termijn? 

3. Wat is het onderwerp van de vergadering? 

4. Wat is het doel van de vergadering? 

5. Wat is de locatie? 



6. Hoeveel tijd is nodig? 

7. Op wiens initiatief wordt de vergadering gepland / naar aanleiding waarvan wordt de 
vergadering gepland? 

8. Wiens agenda(‘s) is/zijn leidend? 

9. Zijn de deelnemers al op de hoogte? 

10. Ontvangen de deelnemers vergaderstukken? Zo ja, van wie en wanneer? 

11. Wie moeten er per se aanwezig zijn en wie mogen er afvallen wanneer niet alle 
deelnemers beschikbaar zijn (zorg dat je hier discreet mee omgaat)? 

 

5.2.1 Afspraken maken 
Waarschijnlijk is dit iets wat je al weet. In dat geval kun je het overslaan, of slechts een deel van de 

opdrachten doen.  

1. klik op de knop Agenda in het navigatievenster 

2. klik in de datumnavigator (de kalender) op de vrijdag van deze week. De agenda van deze dag 

verschijnt. Als dat niet automatisch gebeurt, klik je in het lint op dagweergave. 

3. zorg ervoor dat de tijdsschaal op 15 minuten staat. 

4. klik in het agendaveld op 8.00-8.15 uur 

5. typ de tekst Testafspraak in het veld 

6. druk op Enter. Je afspraak staat nu in de agenda. 

 

Opdracht 64 
• Zet de volgende les Agendabeheer in je agenda 

• Bij locatie komt het lokaalnummer te staan 

• Bij tijd vul je de juiste tijden in 

• In het tekstvak onder de eindtijd vul je in wat je voor die les plant om te doen. Dus als je de volgende 

10 opdrachten wilt uitvoeren in die les, maak je daarvan een heldere omschrijving en zet je die in het 

tekstvak. 

 

Opdracht 65 
Herhaal de bovenstaande opdracht met een ander vak.  

TIP: je zou natuurlijk in het tekstvak ook huiswerk of in te leveren opdrachten kunnen noteren.  

 

Opdracht 66 
Je hebt het tekstvak een aantal keren gebruikt. Waarvoor zou jij het verder nog kunnen  gebruiken? En 

waarvoor zouden bedrijven dit kunnen gebruiken? 



Ik zou het kunnen gebruiken voor: Bedrijven zouden het kunnen gebruiken voor: 

  

  

  

 

Opdracht 67 
- zet een afspraak in je agenda aan de hand van de volgende gegevens: 

       Onderwerp: conceptbespreking bedrijfsopleiding 

             Locatie: Hogeschool Utrecht, Ondiep, Utrecht 

             Datum: volgende week woensdag; tijd: 9.00 – 11.10 uur 

- zoek uit wat de reistijd is om van de plaats waar je nu bent op de plaats van bestemming te komen. Ga uit van 

vervoer per auto. 

- Zoek uit wanneer er normaal gesproken files staan op het traject dat afgelegd moet worden. 

- reserveer voor de vergadering genoeg reistijd om vanaf de plaats waar je nu bent op het adres van 

bestemming te komen. 

- Zet de reistijd als aparte afspraken in de agenda. 

 

5.2.2 Afspraak verwijderen: 
1. Zoek de betreffende afspraak op in je agenda 

2. klik erop 

3. druk op Delete, klik op de knop Verwijderen in het lint of gebruik CTRL+D 

4. Druk in Outlook op de knop Agendabeheer om de handeling te controleren.  

 

5.2.3 Afspraak kopiëren  
Soms wil je dat eenzelfde afspraak nog een keer zo voorkomt in je agenda. In plaats van het opnieuw invoeren 

van alle gegevens is het dan sneller om een kopie van de afspraak terug te laten komen op de plaats waar je 

hem hebben wilt.  

 

Dat doe je als volgt: 

1. Klik op de afspraak waar het om gaat 

2. Gebruik het contextmenu door met je rechtermuisknop te klikken of gebruik de sneltoets CTRL+C 

3. Zoek de datum op waar de afspraak terug moet komen. 

4. Klik op de juiste tijd 

5. Kies in het contextmenu onder je rechtermuisknop voor ‘plakken’ of gebruik CTRL+V 

 



Opdracht 68 
Zet de volgende les Agendabeheer in je eigen agenda 

Bij locatie komt het lokaalnummer te staan 

Bij tijd vul je de juiste tijden in 

 

In het tekstvak onder de eindtijd vul je in wat je voor die les plant om te doen. Dus als je de volgende 10 

opdrachten wilt uitvoeren in die les, maak je daarvan een heldere omschrijving en zet je die in het tekstvak. 

 

5.2.4 Afspraak wijzigen en verzetten 
Zoek de betreffende afspraak op in je agenda en dubbelklik erop. 

1. vul achter locatie de plaats in waar de afspraak plaatsvindt 

2. wijzig eventueel de tijd door op het pijltje rechts naast de tijdsaanduiding te klikken of door de tijd te 

selecteren en een andere tijd daarvoor in de plaats te typen 

3. Zet een beschrijving in het tekstvak dat zich onder het veld ‘eindtijd’ bevindt. 

 

 Om een afspraak te verzetten, kun je een paar dingen doen. Zo kun je eenvoudigweg de tijd aanpassen in de 

velden Begintijd en Eindtijd. Daarmee verplaats je meteen een afspraak op dezelfde dag. 

Je kunt ook de afspraak verplaatsen door hem te verslepen naar een andere plaats.  

 

Tenslotte kun je ook een afspraak verplaatsen door hem te knippen en te plakken. Je kunt gebruikmaken van 

het contextmenu onder je rechtermuisknop, maar sneller is het om gebruik te maken van de sneltoetsen 

CTRL+X (knippen) en CTRL+V (plakken). 

 

Opdracht 69 
Gebruik minstens 3 afspraken uit je agenda om te oefenen met het verzetten van afspraken. Gebruik alle 3 de 

bovenstaande manieren. Heb je geen afspraken staan, maak er dan eerst minstens 3 aan. 

 

5.2.5 Herinneringen instellen 
Het is fijn als je niet altijd hoeft op te letten hoeveel tijd je nog hebt voor de volgende afspraak. Daarvoor kun je 

herinneringen instellen. Je stelt bijvoorbeeld in dat je een paar minuten voordat je weg moet, een melding 

krijgt, zodat je je niet alleen geen zorgen hoeft te maken of je afspraken vergeet, maar ook dat je nog genoeg 

tijd hebt om je spullen te pakken.  

Heb je een afspraak gemaakt, klik er dan op. Een contextueel tabblad Afspraak opent. Je kunt bovenin 

aangeven hoe ver van tevoren Outlook je een melding moet geven.  



De standaardinstelling voor herinneringen is 15 minuten. Dus 

wanneer dit is ingesteld op 15 minuten, zal Outlook je een 

kwartier voor de afspraak een melding geven. 

Wil je dit wijzigen, klik je op het drop-down menu en kies je 

een andere optie.  

Onderaan de lijst met mogelijke intervallen kun je ook het 

geluid instellen dat Outlook moet gebruiken om je een seintje 

te geven. 

 

Opdracht 70 
Maak een afspraak aan in je agenda voor over 3 minuten en stel een herinnering in met 0 minuten als 

herinneringstijd.  

Hoe ziet een herinneringsmelding eruit? 

________________________________________________________________________________ 

 

5.2.6 Afspraakcategorieën 
Om een agenda overzichtelijk te houden, kun je afspraken een categorie toekennen. Zo kun je bijvoorbeeld 

telefonische afspraken, afspraken buiten de deur en vergaderingen intern een andere kleur geven.  Let er wel 

op dat je bijvoorbeeld maximaal vijf categorieën (en dus ook vijf kleuren – één kleur per categorie) gebruikt. 

Anders wordt de agenda alsnog onoverzichtelijk. 

 

5.2.7 Afspraakcodes  
Soms wil je dat de details van een afspraak niet voor iedereen zichtbaar zijn, omdat je bijvoorbeeld iets in jouw 

agenda zet (of die van je manager) dat gevoelige informatie bevat of van persoonlijke aard is. In dat geval kun 

je een afspraakcode instellen. Je vindt de afspraakcodes in het groepsvak codes dat zich bevindt in het lint van 

het tabblad Categorie.  

Je kunt codes instellen voor  

• Persoonlijk  

• Urgentie 

• Categorie 

 

De code ‘Persoonlijk’ wordt aangegeven met een slotje. Alle afspraken die je als persoonlijk markeert, zijn 

uitsluitend te zien voor de eigenaar van de agenda. Voor de rest van de mensen met wie de agenda gedeeld is, 

zijn de details van de afspraken niet te zien, maar die mensen zien wel dat de tijd geblokkeerd is. 

Urgentie kun je ook instellen als code. Het laat de ontvanger weten of een bericht hoge of lage urgentie heeft. 

Een standaardafspraak staat dus eigenlijk als ‘middel’. Lage urgentie betekent dat het bericht voor de 

ontvanger niet dringend is. Hoge urgentie betekent dus dat de ontvanger het bericht eigenlijk meteen moet 



beantwoorden of behandelen. Er verschijnt dan een uitroepteken voor het bericht. Let erop dat je alleen van 

de urgentieknop gebruikmaakt als daar écht aanleiding toe is.  

 

Opdracht 71 
Omcirkel het juiste antwoord: 

1. De code ‘persoonlijk’ (slotje) zorgt ervoor dat: 

a. Alleen de ontvanger de details van de afspraak kan zien. 

b. Alleen de zender van de afspraak de details kan zien 

c. Zowel de zender als de ontvanger de details van de afspraak kunnen zien 

 

2. Het is handig om alle afspraken en alle mails die je verstuurt van de urgentie ‘hoog’ te voorzien, dan 

letten de ontvangers tenminste op. 

a. Deze uitspraak is juist    

b. Deze uitspraak is onjuist 

  

Opdracht 72 
Stuur een persoonlijke en urgente mail aan een van je medestudenten en laat hem of haar controleren of de 

juiste opties zijn geselecteerd. 

 

5.3 Agendabeheer 
 

5.3.1 Nieuwe agenda aanmaken 
In veel bedrijven en bij veel instellingen wordt er gebruikgemaakt van een paar gezamenlijke ruimtes, 

bijvoorbeeld om te vergaderen of om een presentatie te houden. Het is handig als je per ruimte een extra 

agenda aanmaakt, zodat jij en je collega’s kunnen zien wanneer deze ruimtes bezet zijn en wanneer niet.  

 

Om een extra agenda aan te maken, doe je 

het volgende. Ga binnen de agenda naar het 

tabblad Map 

Klik daar op Nieuwe agenda 

 

Een andere manier is: 



Ga binnen je agenda naar het tabblad Start, Klik op Agenda 

openen. Klik op Nieuwe lege agenda maken 

 

Er is ook een snellere methode: klik met je rechtermuisknop op 

een van je agenda’s en kies voor ‘Nieuwe agenda…’ 

 

 

Opdracht 73 
Maak voor jezelf een lege agenda aan met de titel ‘Privé’. Je kunt je eigen digitale agenda synchroniseren met 

deze agenda. In de meeste gevallen moet dat door je eigen digitale agenda te publiceren op internet (dan blijft 

hij overigens privé) en dan kun je hem weer automatisch laten ‘ophalen’ in Outlook.  

 

5.3.2 Agendagroepen maken 
Soms is het handig om een paar agenda’s te groeperen. Zo bewaar je het overzicht. Je kunt bijvoorbeeld een 

groep maken van de agenda’s die jij moet gaan beheren en een groep van de agenda’s waarin jij alleen maar 

inzicht hebt, maar waar je verder niets mee hoeft te doen. Of je maakt een agendagroep voor alle 

vergaderruimten die een agenda hebben, voor alle managers, voor alle collega’s van afdeling X, etc. 

Zo’n agendagroep maak je als volgt: 

1. Klik in het tabblad Start op Agendagroepen – Nieuwe agendagroep maken 

 

2. Geef een naam op in het dialoogvenster, bijvoorbeeld Werkagenda’s 

3. Voeg eventueel de personen toe die toegang 

tot die agenda moeten hebben, of klik op Annuleren 

4. Voeg de agenda’s toe die in die groep 

moeten komen via het contextmenu 

(rechtermuisknop op de agenda). 

 

Opdracht 74 
Maak vier agenda’s aan voor vergaderruimte, kantine, bibliotheek en stafkamer en groepeer die in 
een groep die je Vergaderruimten noemt. 

Maak een screenshot van je agenda-overzicht en sla dat op onder de naam Gegroepeerde agenda’s.  



 

5.3.3 Agenda opslaan, hernoemen, verplaatsen en verwijderen 
Via het tabblad Bestand kun je een agenda opslaan. Alleen de agenda die actief is (of die in de Overlay-modus 

bovenop ligt) wordt opgeslagen. Ga daarvoor als volgt te werk: 

1. Klik op het tabblad Bestand 

2. Klik in het lint links op je scherm op Agenda opslaan 

3. Wijzig de naam eventueel 

4. Zoek de juiste map op om het bestand in op te slaan 

5. Kies bij Meer opties eventueel een ander niveau waarop details worden 

opgeslagen en/of een ander datumbereik: 

 

 

Opdracht 75 
Sla je volledige agenda op je bureaublad op. Zorg ervoor dat alle afspraakdetails worden meegenomen en dat 

je alle afspraken voor de komende 2 maanden in deze agenda hebt staan. Er mogen geen afspraken uit de 

periode voor vandaag worden meegenomen. 

Je kunt op alle momenten je toegevoegde agenda’s een andere naam geven. De standaardagenda (die al 

aanwezig is als je Outlook voor de eerste keer opstart) blijft ‘Agenda’ heten. Alle agenda’s die jij toevoegt, kun 

je hernoemen. Dat kan op meer manieren: 

1. In het tabblad Bestand klik je op Naam van de agenda wijzigen 

2. Je klikt in het navigatievenster met je rechtermuisknop op de agenda en kiest daar voor Naam 

wijzigen. 

 



Op diezelfde manier kun je ook agenda’s kopiëren, of verwijderen. Verplaatsen kan met de knop Agenda 

verplaatsen of door de agenda te verslepen in het navigatievenster aan de linkerkant van je scherm. 

Een agenda kun je ook verwijderen: gebruik daarvoor de knop Agenda verwijderen of klik met je 

rechtermuisknop op de agenda die je wilt verwijderen in het navigatievenster aan de linkerkant van je scherm 

en kies voor Agenda Verwijderen. Klik op OK. 

 

5.3.4 Werktijden instellen 
Niet iedereen heeft dezelfde werkuren en werkdagen. Het is handig als je dat niet iedere keer van iedereen 

moet opzoeken, maar dat je dat eenvoudig kunt zien als je de agenda van de betreffende persoon opent.  

 

Dit kunnen we instellen in de backstage 

weergave van Outlook. 

Klik op het tabblad Bestand en klik op Opties 

in de backstage-weergave. Dit opent het 

venster Opties voor Outlook. 

 

Kies het tabblad "Agenda". 

Bovenaan het tabblad "Agenda" kunnen we 

onze werkuren, en onze werkweek instellen. 

 

Klik de knop OK wanneer deze naar je zin zijn ingesteld; 

 

5.3.5 Tijdschaal instellen 
Standaard is de tijdschaal van een agenda ingedeeld in 30 minuten. Wil je dit wijzigen, selecteer je het tabblad 

Beeld in de menubalk, klik je de knop Tijdschaal 

in het lint, en kies een van de vooraf ingestelde 

tijdschalen in het drop-downmenu. Als je de 

tijdschaal wijzigt, zal ook het blok dat het uur 

voorstelt, wijzigen. 

Zo zal bijvoorbeeld een tijdschaal van 15 

minuten een uurindeling hebben van 4 blokjes, 

terwijl de tijdschaal van 30 minuten slechts 2 

blokjes heeft. 

 



5.3.6 Feestdagen instellen  
In Outlook hebben we de mogelijkheid de feestdagen in te stellen van verschillende landen. Dit is wel handig, 

vooral bij het plannen van meetings. Niets zo vervelend dan een meeting te hebben gepland op een feestdag.  

Om de feestdagen in te stellen keren 

we terug naar de backstage-weergave 

van Outlook.  

Kies de applicatie "Agenda" en onder 

de sectie "Agenda-opties" klik je op de 

knop "Feestdagen toevoegen". 

In het venster dat verschijnt, kun je een of meerdere landen selecteren waarvan je de feestdagen wil zien in je 

agenda. Heel handig voor diegenen die samenwerken met verschillende personen in verschillende landen. 

 

5.3.7 Tijdzones instellen 
Voor diegenen die samenwerken met personen uit andere landen is het misschien wel interessant hiervoor de 

tijdzones weer te geven in de agenda. Ga naar de backstage-weergave. Kies de applicatie "Agenda", en onder 

de sectie "Tijdzones" selecteer je het vakje "Een tweede tijdzone weergeven". Selecteer uit de lijst de tijdzone 

die je wil weergeven. Bijvoorbeeld UTC-6, welke de tijdzone voor New York is. Klik de knop Ok wanneer je klaar 

bent. En je zult zien dat beide tijdzones nu zijn toegevoegd aan je agenda. 

 
 

5.3.8 Weeknummers weergeven en agendakleur wijzigen 
Om de weeknummers weer te geven in de maandweergave van je agenda keren we terug naar de backstage 

weergave. 

We selecteren opnieuw de applicatie "Agenda", en onder de sectie "Opties weergeven" selecteer je het vakje 

"Weeknummers weergeven in de maandweergave en in de datumnavigator". 

 



Agendakleur 

Telkens als we een nieuwe agenda aanmaken, zal Outlook voor deze een kleurtje instellen. 

Wens je dit te wijzigen selecteer je het tabblad "Beeld", klik je de knop "Kleur" in het lint, en kies je een kleurtje 

in het drop-downmenu. 

 

5.3.9 Agenda’s delen 
Kijk, zo je wilt, het filmpje met de instructie http://tinyurl.com/ht7f6zf 

In Outlook kun je twee of meer agenda’s van jou of van anderen tegelijk beheren. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om die agenda’s uit te wisselen. Die mogelijkheden benader je via de volgende knoppen: 

 

Je kunt een agenda op een server zetten, dan kan iedereen die toegang heeft tot de agenda er gebruik van 

maken. Dat gebeurt veel in bedrijven, instellingen en scholen. De systeembeheerder of de eigenaar van de 

agenda bepaalt dan welke afspraken anderen mogen zien of hoeveel details andere mensen mogen zien. 

Je kunt een agenda publiceren op een website. Iemand die die agenda wil gebruiken, kan hem dan bekijken 

en/of downloaden. Het nadeel daarvan is dat het bestand telkens opnieuw geüpload moet worden. Dat kun je 

natuurlijk ook automatisch laten verlopen. 

 

Je kunt een agenda delen als los bestand (meestal als .pst-bestand, .ics-bestand of iCal-formaat). Dat doe je 

dan bijvoorbeeld via e-mail of een andere plaats die voor anderen toegankelijk is waar je bestanden opslaat. 

 

5.3.10 Agenda’s publiceren en delen 
 

In Outlook kun je twee of meer agenda’s van jou of van anderen tegelijk beheren. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om die agenda’s uit te wisselen. Die mogelijkheden benader je via de volgende knoppen: 

 

Je kunt een agenda op een server zetten, dan kan iedereen die toegang heeft tot de agenda er gebruik van 

maken. Dat gebeurt veel in bedrijven, instellingen en scholen. De systeembeheerder of de eigenaar van de 

agenda bepaalt dan welke afspraken anderen mogen zien of hoeveel details andere mensen mogen zien. 

 



Je kunt een agenda publiceren op een website. Iemand die die agenda wil gebruiken, kan hem dan bekijken 

en/of downloaden. Het nadeel daarvan is dat het bestand telkens opnieuw geüpload moet worden. Dat kun je 

natuurlijk ook automatisch laten verlopen. 

 

Je kunt een agenda delen als los bestand (meestal als .pst-bestand, .ics-bestand of iCal-formaat). Dat doe je 

dan bijvoorbeeld via e-mail of een andere plaats die voor anderen toegankelijk is waar je bestanden opslaat. 

 

5.3.11 Agenda’s importeren 
Zoals je je eigen agenda’s met een ander kunt delen, kun je ook andere agenda’s importeren. Als iemand je een 

uitnodiging stuurt om een agenda te ontvangen, wijst het zich vanzelf. De uitnodiging staat dan in een e-

mailbericht en je hoeft dan alleen maar te accepteren. 

Voor een op internet gepubliceerde agenda of 

een agenda die je hebt opgeslagen op 

bijvoorbeeld je bureaublad, werkt het anders. In 

het tabblad Start klik je daar op Agenda openen 

en vervolgens kies je in het geval van de agenda 

voor het beheren van ruimten in je eigen 

organisatie op uit kamerlijst. Als het een agenda 

is die online is gepubliceerd, kies je voor van 

internet. 

 

5.3.12 Machtigingen 
Als je iemand anders toegang wilt geven tot jouw agenda, moet je die persoon machtigen. Dat betekent dat die 

persoon (op een bepaald niveau) in jouw agenda mag kijken en, afhankelijk van het machtigingsniveau 

afspraken kan wijzigen, aanbrengen of verwijderen. Om iemand te machtigen ga je als volgt te werk: 



1. Ga naar Agenda’s in Outlook 

2. Klik op de agenda die je wilt delen 

3. Kies in het lint Start voor het onderdeel Delen de 

knop Machtigingen voor agenda 

4. Klik op  Toevoegen 

5. Selecteer de contactpersoon die je wilt 

machtigen 

6. Klik op Toevoegen en dan op Ok 

7. Selecteer in het pop-up-venster de 

contactpersoon door erop te klikken 

8. Stel in de velden daaronder in welk 

machtigingsniveau iemand heeft, wat die 

persoon mag zien en of die persoon afspraken 

mag verwijderen. 

9. Klik ten slotte op Ok 

 

Opdracht 76 
Verdeel alle schoolvakken die je hebt onder de leden van je groepje waarin je samenwerkt en zorg ervoor dat 

alle lessen van deze periode bij iedereen correct in de agenda komen. Machtig elkaar daarvoor, maar probeer 

te voorkomen dat de schoolvakken meerdere keren in de agenda komen te staan.  

 

Opdracht 77 
Controleer of er vrije dagen of (vakantie)weken gepland zijn in de cyclus. Als dat wel het geval is, moet je die 

afspraken eruit halen, anders klopt het niet. 

 

5.3.13 Agenda afdrukken 
Hoewel we in een digitale tijd leven, kan het nog best wel eens voorkomen dat je een deel van de agenda van 

iemand moet printen. Dat kan via het tabblad Bestand, waar je kiest voor Afdrukken. Je krijgt het volgende 

scherm te zien:  



Dagelijks: één dag wordt weergegeven, met takenlijst en notities 

Weekagenda: een hele week wordt in vakken weergegeven met voor zaterdag en 

zondag een half veld 

Weekagenda 2: een hele week wordt in kolommen weergegeven 

Maandelijks: de agenda van de maand wordt weergegeven met de begintijden van 

elke afspraak 

Drie kolommen: 1e: dagweergave, 2e takenlijst 3e weekweergave 

Agendadetails: onder de kop van de dag komt alle informatie over de afspraken 

van die dag te staan. 

 

Kies de manier die voor jou (of degene die de print ontvangt) het beste weergeeft 

wat je nodig hebt. 

Opdracht 78 
Druk twee werkweken dubbelzijdig af op 1 A-4. Zorg dat je genoeg ruimte hebt voor notities. 

 

5.4 Contactpersonen beheren 
Afspraken maak je met mensen, en goederen of diensten worden geleverd aan bedrijven of personen. De 

meeste bedrijven hebben daarom nogal veel contacten. Het spreekt voor zich dat het handig is om al die 

contactgegevens van die personen op een overzichtelijke manier op te slaan. Als mensen dan deeltijd gaan 

werken, er komt iemand bij, iemand wordt ziek of wordt ontslagen, dan zijn contactgegevens van klanten in elk 

geval veiliggesteld.  

 

Voor welke doelen zou je nog meer gegevens van contactpersonen willen bijhouden? Schrijf die doelen op: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Contactgegevens houden we in deze methode ook bij in Outlook. Het is van groot belang om de gegevens van 

de contactpersonen up-to-date te houden. Zo houd je voor het hele bedrijf de gegevens compleet en kan 

iedereen ervan op aan dat de gegevens kloppen.  

 

Zoals je in de volgende afbeelding kunt zien, zijn er veel mogelijkheden om gegevens in te voeren in Outlook.  

Je kunt bijvoorbeeld meerdere mobiele nummers kwijt, je kunt een foto toevoegen van de persoon in kwestie, 

je kunt werk- en privéadressen opnemen, etc. 

 

5.4.1 Contactpersoon toevoegen en verwijderen 
Om de gegevens van een contactpersoon toe te voegen, ga je als volgt te werk: 

• Ga naar het onderdeel contactpersonen 



• Klik op de knop nieuwe contactpersoon op het tabblad Start 

• Het venster naamloos-contactpersoon verschijnt. 

• Klik op de knop volledige naam 

• Vul de gegevens in 

• Sluit het venster met OK 

• Klik in het tekstvak achter E-mail en voer het e-mailadres in. 

• Klik in het tekstvak weergeven als en verwijder het e-mailadres 

• Klik links bovenin op de knop Opslaan en sluiten. 

• In het venster Contactpersonen staat nu een visitekaartje met de ingevoerde gegevens. 

  

Contactpersoon verwijderen 

• Open het onderdeel contactpersonen 

• Selecteer de persoon om wie het gaat. 

• Druk op delete op je toetsenbord of gebruik de knop Verwijderen. 

 

Opdracht 79  
Maak een contactpersoon aan volgens onderstaande gegevens: 

 

  

 

 

 



5.4.2 Contactgegevens wijzigen 
 

Opdracht 80 
Check of je de contactpersoon goed hebt opgeslagen door Outlook een keer af te sluiten en opnieuw te 

starten. Dan controleer je of bovenstaande velden er goed in staan. 

Wat staat er op jouw scherm in het vak achter ‘opslaan als’?.____________________________________ 

Wanneer zou je een contactpersoon op een andere manier opslaan dan de standaardmanier? 

______________________________________________________________________________________ 

  

Opdracht 81 

Voer (minimaal 2) klasgenoten met wie je samenwerkt op dezelfde manier zo compleet mogelijk in. 

 

5.5 Vergaderingen plannen 
5.5.1 Vergadercyclus aanmaken  
Het komt nogal eens voor dat er bijvoorbeeld binnen een project meerdere (vergader)afspraken achter elkaar 

worden gemaakt om dingen samen te doen. Dan is het handig om alle afspraken in één keer te maken, want je 

zult merken dat het best vaak wat tijd en moeite kost om de agenda van betrokkenen op één lijn te krijgen.  

 

Als je dat zoveel mogelijk in één keer kunt doen, is dat makkelijk. 

We noemen zo’n serie van afspraken een vergadercyclus. Je kunt in Outlook makkelijk een vergadercyclus 

aanmaken, waarin je bijvoorbeeld voor iedere week of iedere maand een terugkerende afspraak kunt plaatsen. 

1. Open Outlook 

2. Ga naar je agenda 

3. Klik op ‘nieuwe afspraak’ of ‘nieuwe vergadering’ 

4. Vul de gegevens in die je nodig hebt, zoals de tijd en de plaats 

5. Klik vervolgens op ‘terugkeerpatroon’. Als je venster niet het volledige scherm beslaat, kun je dat 

vinden onder ‘opties’ 

6. Geef in het dialoogvenster dat verschijnt de interval op, bijvoorbeeld iedere week of iedere donderdag 

7. Geef aan wanneer de cyclus eindigt. Dat kan op een einddatum of na een aantal keren 

8. Sla de afspraak op 

 

Opdracht 82 
Maak een vergadercyclus voor de komende lessen Agendabeheer tot aan het einde van de periode en zet die in 

je eigen agenda.  

 



5.5.2 Een vergadering wijzigen 

1. Open de vergadering die je wilt wijzigen. 

2. Voer een van de volgende handelingen uit: 

o Opties wijzigen voor een vergadering die niet bij een reeks hoort    

1. Wijzig de gewenste opties, zoals het onderwerp, de locatie en de tijd. 

2. Klik op Bijgewerkte versie verzenden. 

o Opties wijzigen voor alle vergaderingen in een reeks    

1. Klik op De reeks openen. 

2. Wijzig de gewenste opties, zoals het onderwerp, de locatie en de tijd. 

3. Klik op het tabblad Terugkerende vergaderingen in de groep Opties op Terugkeerpatroon als je de 

opties voor het terugkeerpatroon wilt wijzigen. Wijzig de opties, zoals de tijd, het terugkeerpatroon of 

het bereik van het terugkeerpatroon en klik vervolgens op OK. 

4. Klik op Bijgewerkte versie verzenden. 

o Opties wijzigen voor een vergadering die bij een reeks hoort    

1. Klik op Dit exemplaar openen. 

2. Wijzig op het tabblad Terugkerende vergaderingen de gewenste opties, zoals onderwerp, locatie en tijd. 

3. Klik op Bijgewerkte versie verzenden. 

TIP : In de Agenda kun je de vergadering naar een andere datum slepen. Je kunt ook op de beschrijving klikken 

of op F2 drukken en een andere tekst typen als je het onderwerp wilt bewerken. 

5.5.3 Een vergadering terugkerend maken 

1. Open de vergadering die je terugkerend wilt maken. 

2. Klik op het tabblad Vergadering in de groep Opties op Terugkeerpatroon. 

3. Klik op de frequentie (Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Jaarlijks) waarmee de vergadering terugkeert, 

selecteer opties voor die frequentie en klik op OK. 

4. Klik op Bijgewerkte versie verzenden. 

5.5.4 Een vergadering privé maken 

1. Maak of open de vergadering die je privé wilt maken. 

2. Klik op het tabblad Vergadering in de groep Opties op Opties en klik vervolgens op Persoonlijk. 

BELANGRIJK : Het gebruik van de functie Privé is geen waterdichte methode om te voorkomen dat anderen 

toegang kunnen krijgen tot bijzonderheden over vergaderingen, contactpersonen of taken. Als je zeker wilt zijn 

dat niemand anders een privé-item kan lezen, moet je de andere gebruikers geen leesmachtiging geven voor 

de mappen Agenda, Contactpersonen of Taken. Iemand met een leesmachtiging voor deze mappen kan langs 



programmatische weg of via andere e-mailtoepassingen toegang krijgen tot de details van privé-items. Gebruik 

de functie Privé alleen wanneer je de mappen deelt met personen die je vertrouwt. 

5.5.5 Een afspraak uit een reeks verwijderen 
• Open de agenda 
• Ga naar de afspraak waar het om gaat (door bijvoorbeeld gebruik te maken van de kalender) 
• Klik op de afspraak 
• Druk op delete op je toetsenbord, op ‘verwijderen’ linksboven in je scherm of via rechtermuisknop  

verwijderen 
• Kies voor Dit exemplaar verwijderen. 

 

5.5.6 Vergaderlocaties beheren 
Bij grotere organisaties is het vaak de taak van een secretaresse om de vergaderruimtes te beheren. Je kunt 

hiervoor heel makkelijk Outlook gebruiken. Er is een aantal opties. 

 

Gebruik een aparte agenda (per ruimte) in Outlook. Wanneer afspraken gepland worden, wordt ook deze 

account bij de genodigden toegevoegd. De beheerder van de agenda (de secretaresse) accepteert of weigert de 

afspraken aan de hand van de geplande vergaderingen.  

 

Tip:  

Het is handig om aan het begin van een kalender- of cursusjaar alle vergaderingen in te plannen die bekend 

zijn. Zo voorkom je dat er bijvoorbeeld voor het maandelijks directieoverleg geen ruimte beschikbaar is. 

 

In Outlook kun je een vergaderverzoek plannen. Achter de locatie verschijnt een vak met daarin ‘Ruimte’. Klik 

hierop en kies een vergaderruimte. Iedere ruimte heeft in het ideale geval ook een eigen ‘agenda’. Op het 

moment dat je daar dus een meeting plant, kan iemand anders geen gebruik meer maken van de ruimte.  

 

Tip: als een vergadering verzet wordt 

of vervalt, controleer dan altijd of de 

afspraak ook uit de agenda van de 

vergaderruimte wordt gehaald, anders 

bezet je hem onnodig. 

 

 

 

 



5.5.7 Vergaderverzoeken versturen 
Als je een vergadering organiseert, die buiten een regulier vergaderschema om moet plaatsvinden, dan moet je 

dat natuurlijk communiceren met de betrokkenen. Het hangt voornamelijk af van de snelheid waarmee die 

vergadering geregeld moet zijn en van het aantal deelnemers dat bij die vergadering aanwezig moet zijn. Er zijn 

een paar methodes om mensen een vergaderverzoek te doen. Ook hangt het natuurlijk een beetje af van de 

afstand. Als je moet vergaderen met de mensen die bij je op de kamer zitten, is het onzin om te bellen 

natuurlijk. 

Opdracht 83 
Beantwoord de onderstaande vragen. 

1. Een vergaderverzoek voor een vergadering van twee of drie personen spreek je volgens mij het handigste zo 

af: 

 a. Ik stuur die mensen een mail 

 b. Ik bel die mensen op 

c. Ik stuur die mensen een vergaderverzoek 

2. Een vergaderverzoek voor een vergadering van 5 personen of meer spreek je volgens mij het handigste zo af: 

 a. Ik stuur die mensen een mail 

 b. Ik bel die mensen op 

 c. Ik stuur die mensen een vergaderverzoek 

 

Vergaderverzoek maken in Outlook 
• Ga naar je Agenda 

• Klik op Nieuwe Afspraak 

• Vul onderwerp, datum, tijd en locatie in 

• Klik op Deelnemers uitnodigen 

• Vul de deelnemers in 

• Geef aan of je een antwoord wenst of niet en of je nieuwe tijdsvoorstellen toestaat door de vinkjes te 

laten staan of te verwijderen 

• Klik op Verzenden 

 

Datavoorstellen communiceren als vergaderverzoek 

Vaak communiceer je met andere secretaresses of managementassistenten over mogelijke data. Dat kan op 

een paar manieren. 

• Je kunt de telefoon pakken; dat is snel en eenvoudig, maar je spreekt maar één persoon tegelijk.  

• Je kunt ook voorstellen mailen. Dat is wat omslachtiger, je moet namelijk bijhouden wie wel en niet 

gereageerd heeft en je moet op een rijtje zien te krijgen wie wanneer kan.  



• Je kunt het ook rechtstreeks doen als vergaderverzoek in Outlook. In de situaties waarin je met meer 

mensen te maken hebt, is dat wel zo eenvoudig: de ontvangers kunnen kiezen uit drie mogelijkheden: 

1. Accepteren – de afspraak komt in hun agenda terecht. 

2. Afwijzen – de afspraak wordt niet geplaatst en jij krijgt daarvan bericht 

3. Afwijzen en voorzien van commentaar – De ontvanger kan een ander voorstel doen, vertellen waarom 

hij of zij niet kan of laten weten dat het bijv. een half uur later wel kan. 

 

Opties reserveren  
Voordat een afspraak definitief is, wordt er vaak gewerkt met het reserveren van opties. Dat is vooral 

belangrijk als je met meerdere personen te maken hebt, die allemaal moeten kijken of een bepaald moment 

wel past in hun agenda.  

 

In de praktijk blijkt dat je opties het beste zo kunt behandelen: 

 

1. Nodig alle personen uit via Outlook.  

2. Kies bij ‘Weergeven als´ voor ´Voorlopig bezet´.  

3. Plaats in de onderwerpregel OPTIE.   

4. In het tekstvak geef je duidelijk aan dat het om een optie gaat.  

5. Zodra de datum en het tijdstip bekend zijn, pas je de afspraak aan.  

6. Je kiest bij ´Weergeven als´ voor ´Bezet´. In de onderwerpregel verwijder je ´OPTIE´.   

7. De tekst in het tekstvak pas je aan. 

 

Je kunt er ook voor kiezen om meerdere uitnodigingen te versturen voor verschillende momenten. Aan de 

hand van de reacties bepaal je welk moment de vergadering gepland wordt. Let er wel op dat je in dit geval 

binnen één of twee dagen de definitieve datum moet plannen. Je kunt niet van collega’s verwachten dat zij een 

week lang in één week bijvoorbeeld vier dagdelen reserveren. 

 

Gebruik websites als datumprikker.nl. Vraag de deelnemers om de datumprikker z.s.m. in te vullen. Zodra 

iedereen de datumprikker heeft ingevuld, kun je de vergadering plannen. 

 

Je hebt zojuist drie manieren gelezen als het gaat om opties. Bedenk zelf ook een mogelijkheid. Vul deze in: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 



5.5.8 Afspraken bewaken 
Een afspraak plannen is niet klaar wanneer je de uitnodiging hebt verstuurd. De uitdaging begint daarna. 

Wanneer alle deelnemers de afspraak accepteren, betekent dat dat de afspraak ook bij hen in de agenda staat.  

Niet iedereen gebruikt de agenda van Outlook. Tip: vraag de deelnemers via het tekstvak om de afspraak te 

accepteren, een nieuw tijdstip voor de stellen of te weigeren. Jij weet nu wie wel of niet aanwezig kunnen zijn. 

 

Een andere manier om bij te houden wie 

gereageerd heeft, is je takenlijst. Maak 

bijvoorbeeld een takenlijst ‘Status 

afspraken’ aan. Houd in een tabel bij wie 

gereageerd heeft.  

Het is ook handig om bij te houden wie de 

afspraak geaccepteerd of geweigerd heeft. Zo kun je snel zien van wie je nog een reactie verwacht. 

 

Een derde manier, wellicht de handigste, is de manier zoals die later in dit boek beschreven wordt, bij e-mail: je 

verplaatst met een automatische regel je verzonden bericht in je ‘Wachten op’- vak in je postvak IN.  

 

Stel: het is woensdag en je manager vraagt om uiterlijk vrijdag twee belangrijke 

afspraken te plannen. Je hebt dan te maken met een strakke deadline. In dit geval is het 

niet handig om te wachten totdat collega’s hebben gereageerd op jouw voorgestelde 

data. Loop daarom langs of neem telefonisch contact op.  

Dit is sowieso een belangrijke tip als je graag snel afspraken wilt plannen. Maar vooral 

als je binnen korte tijd afspraken moet plannen: wees proactief en wacht niet af totdat 

je collega zijn of haar mailbox bijgewerkt heeft. 

 

 

5.5.9 Bijeenkomsten plannen voor meerdere personen naar één plaats 
Wanneer je op een centrale locatie werkt (Utrecht ofzo), kan het zijn dat een afspraak met externen vaak bij 

jou op kantoor plaatsvindt. Je begrijpt dat dit niet altijd het geval zal zijn.  

 

Als je bijvoorbeeld in Goes werkt, zal een relatie uit Arnhem liever in het midden af willen spreken. Het kan ook 

zijn dat je een afspraak moet plannen met zeven directeuren van basisscholen. Iedere directeur woont en is 

werkzaam in een andere provincie. In dit geval is het van belang dat je een centrale plaats zoekt. 

 

Hoe doe je dat? 

Eén van de belangrijkste taken is in dit geval controleren hoe het staat met de bereikbaarheid. Is het 

treinstation op loopafstand of ligt het 7 kilometer verderop? Is er een parkeerplaats beschikbaar 



voor vijf of voor vijftig auto’s ? Wanneer er gasten uit het 

buitenland aanwezig zijn: ligt de locatie in de buurt van een 

vliegveld? 

 

Nog iets wat erg belangrijk is: de locatie. Reserveer je een aparte ruimte in een hotel of congrescentrum of 

zitten de heren/dames in een brasserie? In dat laatste geval is het belangrijk dat er geen vertrouwelijke 

informatie besproken wordt, aangezien andere gasten in dezelfde ruimte aanwezig zijn.  

 

Wat mogelijk is, is dat één of meerdere personen via video-conferencing aanwezig zijn. In dat geval moet je 

ook denken aan bepaalde faciliteiten. Is er een scherm aanwezig? Kunnen jullie via wifi of via een andere 

manier verbinding maken? Doet de microfoon het?  

 

Het komt geregeld voor dat er een bijeenkomst twee dagen of zelfs 

 langer duurt. In dat geval is het belangrijk dat je kiest voor een hotel met 

vergaderfaciliteiten óf voor een vergaderlocatie met een hotel in de buurt. 

 

 

 

Opdracht 84 
Maak een uitnodiging voor een cursusdag 

investeren in Amerikaans vastgoed op een goed 

bereikbare en handige plek in het land.  

Verantwoord waarom je die plaats hebt 

gekozen en reken uit wat het kost om deze hele 

dag te organiseren; zaalhuur, catering, 

parkeren, etc.  

Presenteer je bevindingen in maximaal 

3minuten aan de klas. Gebruik in je ppt 

presentatie geen woorden, maar pictogrammen. 

 

 

5.6 Meerdere agenda’s beheren 
5.6.1 Overlay 
Bekijk het filmpje via http://tinyurl.com/hmvvyen over de ‘overlay’. Met deze functie kun je makkelijk 

agenda’s over elkaar heen leggen, om zo een compleet beeld te krijgen van de beschikbaarheid. Dat kan zijn 

tussen twee, drie mensen, maar ook bijvoorbeeld voor het combineren van een teamagenda en een 

persoonlijke agenda.  

http://tinyurl.com/hmvvyen


 

Opdracht 85 
1. Maak een nieuwe agenda aan. 

2. Zet daarin voor komende maandag om 11 uur een afspraak 

3. Zet in je eigen agenda voor komende maandag om 13 uur een afspraak 

4. Gebruik de overlay-modus om de komende week te bekijken.  

5. Maak een derde agenda aan.  

6. Zet ook daarin een afspraak voor komende maandag, ook om 11 uur 

7. Zorg dat je deze agenda ook in de overlay te zien krijgt. 

Wat gebeurt er met ‘dubbele’ afspraken?  _____________________________________________________ 

 

5.6.2 Planningsassistent 
In Outlook 2013 zit de mogelijkheid om een vergadering of meeting helemaal te plannen en te organiseren. 

Daarvoor is een handige tool, de planningsassistent ontworpen. Die kan er ook voor zorgen dat je meteen kunt 

zien of binnen jouw organisatie er een geschikte vergaderruimte beschikbaar is.  

De planningsassistent gebruik je vooral als je een overzichtelijke manier wilt hebben om met meerdere mensen 

een gezamenlijk moment te prikken en daar eventueel een ruimte voor te reserveren. Dat is dus vooral gericht 

op het gebruik van meerdere agenda’s. In het andere geval kun je makkelijk de overlay gebruiken. 

 

Opdracht 86 
Bekijk het filmpje via http://tinyurl.com/zr7kjd3 of volg de hieronder beschreven stappen. 

1. In het menu bestand, wijs je ‘Nieuw’ aan en klik je vervolgens op Vergaderverzoek. De sneltoets voor het 

maken van een nieuw vergaderverzoek, is CTRL + SHIFT + Q. 

2. Typ een beschrijving in het vak onderwerp. 

3. Typ in het vak Locatie een beschrijving. 

4. Selecteer de gewenste begin- en eindtijd voor de vergadering in de lijsten Begintijd en Eindtijd. Als de 

vergadering de hele dag duurt, schakel je het selectievakje Duurt hele dag in. 

Met de hele dag wordt een periode van 24 uur, van middernacht tot middernacht, bedoeld. 

OPMERKING : Standaard wordt de instelling voor de tijdzone op jouw computersysteem gebruikt voor het 

plannen van vergaderingen. Als je vergaderingen wilt plannen op basis van een andere tijdzone, ga je naar het 

tabblad Vergadering en klik je in de groep Opties op Tijdzones. 

5. Typ de informatie die je met de geadresseerden wilt delen, voeg eventueel bestanden bij of maak een 

vergaderwerkruimte. 

6. Ga naar het tabblad Vergadering en klik in de groep Weergeven op Planningsassistent. 

De Planningsassistent helpt je het meest gunstige tijdstip voor de vergadering te vinden. 



7. Klik op Toevoegen en klik vervolgens op uit adresboek toevoegen. 

8. Typ in het dialoogvenster Deelnemers en resources selecteren, in het vak Zoeken, de naam van de 

persoon of resource die je voor de vergadering wilt uitnodigen. Als je zoekt met de optie Meer 

kolommen, klik je op Zoeken. 

9. Selecteer de naam in de lijst met resultaten en klik op Vereist, Optioneel of Resources en vervolgens 

op OK. 

Vereiste en optionele deelnemers worden weergegeven in het vak Aan op het 

tabblad Vergadering. Resources worden weergegeven in het vak Locatie. 

In het beschikbaarheidsoverzicht zie je of deelnemers beschikbaar zijn. Het begin van de vergadering 

wordt aangegeven met een groene verticale lijn, het einde van de vergadering met een rode verticale lijn. 

 

In het deelvenster Voorgestelde 

tijden wordt de beste tijd voor de 

vergadering aangegeven. Dit is het 

tijdstip waarop de meeste 

deelnemers beschikbaar zijn. De beste tijd voor de vergadering wordt boven in het deelvenster 

weergegeven. Als je een van de voorgestelde tijden wilt selecteren, klik je erop in het 

deelvenster Voorgestelde tijden. Je kunt ook handmatig een tijd selecteren in het 

beschikbaarheidsoverzicht. 

10. Als je een terugkerende vergadering wilt vastleggen, ga je naar het tabblad Vergadering, klik je in de 

groep Opties op Terugkeerpatroon, selecteer je het terugkeerpatroon en klik je op OK. 

Wanneer je een terugkeerpatroon toevoegt aan een vergaderverzoek, dan vink je in het 

tabblad vergadering de optie Terugkerende vergadering aan. 

11. Klik op het tabblad vergadering in de groep weergeven op afspraak. 

12. Klik op Verzenden. 

Opdracht 87 
Beantwoord de volgende vragen 

A.  Je kunt de planningsassistent het handigste gebruiken voor het plannen van 

vergaderingen met meerdere mensen.  

Juist / onjuist 

B.  De planningsassistent verstuurt geen vergaderverzoek mee, dat mensen kunnen 

accepteren of wijzigen  

Juist / onjuist 

C.  De planningsassistent is vooral handig als je met vreemden vergadert Juist / onjuist 



D.  Ruimtes reserveren werkt net zoals afspraken maken met collega's in de 

planningsassistent  

Juist / onjuist 

E. In de planningsassistent kun je afspraakdetails weer laten geven Juist / onjuist 

F. De planningsassistent is vooral handig om binnen een grote organisatie 

makkelijk een datum te prikken.  

Juist / onjuist 

 

     

5.6.3 Een herinnering instellen of verwijderen 

Voer een van de volgende handelingen uit: 

• Voor alle nieuwe vergaderingen die je maakt    

a. Klik op Opties in het menu Extra. 

b. Als je een herinnering automatisch wilt in- of uitschakelen voor nieuwe vergaderingen, schakel je het 

selectievakje Standaardherinnering in of uit. 

c. Als je het selectievakje hebt ingeschakeld, geef je aan hoe ver voor de vergaderingen de herinnering moet 

verschijnen. 

• Voor bestaande vergaderingen    

a. Open de vergadering of de reeks vergaderingen als de vergadering terugkerend is. 

b. Als je een herinnering wilt in- of uitschakelen, ga je naar het tabblad Vergadering en selecteer je in de 

groep Opties de optie Geen of je kiest een tijdstip voor de herinnering. 

5.6.4 Stemknoppen gebruiken 
In Outlook heb je de mogelijkheid om stemmen te verzamelen 

via e-mail. Stel, je wil het personeel opslag geven, maar je weet 

niet of iedereen dit wel leuk zal vinden. Selecteer hiervoor het 

tabblad "Opties" in het lint en klik de knop Stemknoppen 

gebruiken. In het drop-downmenu heb je drie keuzes om de 

stemming te beantwoorden.  Wens je echter je eigen 

antwoorden in te vullen kies je voor de optie Aangepast. 
 

  

De laatste optie zal het dialoogvenster "Berichtopties" openen waar je het vakje "Stemknoppen gebruiken" 

selecteert en in het invulveld jouw persoonlijke antwoorden typt. 

De verschillende antwoorden moeten worden gescheiden door een puntkomma (;). 



 

Klik de knop "Sluiten wanneer je hiermee klaar bent. 

Klik de knop "Verzenden" in het e-mailbericht wanneer je ook de vraag hebt ingetypt. Mocht je dit vergeten, 

zou diegene die je stemming ontvangt niet eens weten voor wat hij/zij moet stemmen. 

 

Bij bezorgingsopties kun je nog aangeven of de antwoorden naar een specifiek adres moeten, of ze op een 

bepaalde tijd binnen moeten zijn (verloopt na) of dat de vraag pas over bijv. een week moet worden 

verzonden (niet bezorgen voor). 

  

Wanneer de ontvanger van je e-mailbericht het 

bericht leest, ziet hij in het leesvenster de tekst 

"Klik hier als u wilt stemmen".  

Word op deze tekst geklikt dan wordt een lijstje 

getoond met de mogelijke antwoorden. 

Wordt er een selectie gemaakt dan zal de vraag 

worden gesteld of het antwoord moet worden verstuurd, of dat je het misschien eerst nog wat wil aanpassen. 
 

Klik de knop OK en jouw stem wordt verstuurd. 

In het bericht dat de ontvanger krijgt, wordt de melding 

weergegeven dat er is gestemd op zijn e-mail en welk antwoord is 

gegeven. 

 
 



Tip:  

Ook hiervan kunnen we een overzicht zien van de verschillende stemmen. 

Dubbelklik hiervoor op de verzonden e-mail met de stemming, en selecteer de optie "Controleren" in het lint. 

 

5.7 Taken beheren 
Binnen Outlook kun je werken met een takenlijst. Zo kun je bijvoorbeeld makkelijk van een mailtje een taak 

maken of alleen een datum voor opvolgen aan je mail hangen.  Dat doe je als volgt: 

 

Opvolgen (dat is dus ‘ik moet er iets mee doen’): 

1. Rechtermuisklik op de mail waar het om gaat 

2. Kies opvolgen 

3. Kies de juiste deadline 

Nu zie je dat de mail voorzien is van een vlag. Je krijgt een herinnering (als je die hebt ingesteld). 

 

 

5.7.1 Van een mail een taak maken 
Klik op de mail waar het om gaat en sleep hem naar het icoon voor takenlijst linksonder in je scherm. 

Er opent een dialoogvenster ‘taak’ 

Je vult de juiste details in (onderwerp, begindatum, deadline 

(vervaldatum), status, prioriteit en evt. een herinnering) en klikt op opslaan en sluiten. 

 

Je ziet aan de kleur vlag die dan 

verschijnt hoe dicht je de deadline 

nadert. Taken kun je verder 

voorzien van een datum en een tijd 

of een herinnering.  Je kunt taken terug laten keren en als je klaar bent met een taak, die klus afvinken.  

 

 

5.7.2 Terugkerende taken 
Net als vergaderingen en afspraken, kunnen ook taken terugkomen. Zo kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld 

iedere dinsdagochtend om 10 uur de post moet ophalen, of elke woensdag moet controleren welke personen 

iets hebben ingeleverd. 



Als je weet hoe dat met agenda-items 

en e-mails werkt, weet je ook hoe het 

met taken werkt. Je gaat daarvoor 

naar het onderdeel Taak en vult het 

volgende scherm in door op de knop 

Terugkeerpatroon te klikken: 

 

 

 

 

 

5.7.3 Taken toewijzen 
Je kunt ook taken aan anderen toewijzen. Daar moet je echter van tevoren wel goede afspraken over maken 

met degene aan wie jij taken wilt toewijzen. Het is misschien niet zo’n goed idee om ineens aan je manager 

allemaal taken te gaan toewijzen, maar misschien heb je een duobaan 

met iemand en dan kan het een heel handige functie zijn. Je vindt deze 

functie in het lint bij het tabblad Taak: 

 

 

5.8 Notities gebruiken  
Je kunt het onderdeel ‘notities’ voor heel veel zaken gebruiken: 

 lijstjes maken met zaken die nog “een keer” moeten 

 reacties van betrokkenen bijhouden 

 voor jezelf even een notitie maken van iets dat je wilt 

onthouden 

 mensen die nog teruggebeld of gemaild moeten 

worden 

 wachtwoorden opslaan 

 ….. 

Je vindt het onderdeel Notities links onderin je scherm: 

 

 Ook aan notities kun je categoriekleuren hangen, je kunt ze per mail versturen (d.m.v. rechtermuisknop) en als 

je werkt met bijv. Evernote, kun je notities makkelijk met dat programma uitwisselen.  



 
Ook kun je mappen maken met notities. Zo kun je bijvoorbeeld wachtwoorden in één map stoppen, een 

actielijst bijhouden, reacties inventariseren, een telefoonnotitie maken. Zo’n map (of een notitie) kun je weer 

makkelijk delen met iemand. 

 

 
 

Opdracht 88 
1. Maak een nieuwe map aan met de naam inloggegevens. 

2. Maak een nieuwe notitie 

3. Zorg dat de notitie in de map terechtkomt. 

 

Opdracht 89 
1. Maak een nieuwe map aan met de naam telefoonnotities 

2. Maak een nieuwe notitie en vul die met een paar regels tekst. 

3. Deel de notitie met een klasgenoot. 

  



6. E-mail beheren 
6.1 Effectief e-mailen 
E-mail is kampioen productiviteitskiller. Mensen zijn veel meer tijd kwijt aan het lezen, filteren en 

beantwoorden van e-mail dan ze zelf denken. Hoe maak je van e-mail weer een effectief medium? 

Van tijdverspilling naar tijdwinst  

Spam, geintjes, privéberichten en belangrijke berichten komen allemaal in één inbox binnen, tenzij je zelf je e-

mailprogramma zo inricht dat ze in mapjes terechtkomen. Maar als je dát doet, loop je weer het risico dat 

je dingen over het hoofd ziet. Wanneer je hierover afspraken kunt maken met de mensen met wie je veel te 

maken hebt, kun je het volume van je e-mail omlaag brengen en de effectiviteit van je communicatie 

vergroten. 

 De eerste en belangrijkste vraag is: is e-mail wel het juiste medium voor wat ik nu te melden of te vragen 

heb? Vooral bij berichten aan een groep of team is een groepschat, een forum, 

onlineprojectmanagementsoftware of een teamblog vaak veel geschikter. En als je meteen antwoord 

wilt? Bellen! 

 

 Voor wie is de mail bedoeld? Richt je uitsluitend tot de mensen die iets met jouw mail moeten doen. Zet 

alleen die mensen in het cc-veld die écht op de hoogte moeten zijn. 

 

 Bij het beantwoorden van mail: waak voor het ‘allen beantwoorden’-syndroom. Wanneer iemand een 

bericht aan meerdere personen stuurt, en jij klikt op de ‘allen beantwoorden- knop, krijgt dus elke 

geadresseerde jouw antwoord. Dit gebeurt erg vaak en het is vrijwel nooit een goede oplossing. 

 

 Gebruik heldere, korte onderwerpregels. In de onderwerpregel moet staan waarover de mail gaat. Klinkt 

logisch, maar we krijgen allemaal wel eens mail zonder onderwerp of met ‘hoi’ of iets van die strekking in 

die regel. In de lijst met mails in de inbox zijn alle onderwerpregels te zien. Zo kan de ontvanger in één 

oogopslag de urgente zaken van de minder urgente scheiden. En bij een langere mailwisseling kan hij de 

mails op onderwerp groeperen. 

Een informatieve onderwerpregel zit zo in elkaar: wanneer van toepassing begin je met de projectnaam. 

Dan volgt het doel van het bericht. Dus ‘Ter info’ of ‘vraag’ of ‘leuk’ of ‘actie gevraagd’. Vervolg met waar 

het over gaat. Dus ‘Ter info: dit is een leuk initiatief’, of ‘Vraag: doe je mee aan Lezingencyclus Web 2.0’ of 

‘Actie a.u.b.: vanmiddag Frank bellen’. Daarna is soms zelfs geen berichttekst meer nodig.  

 De berichttekst: wees duidelijk, kort en to the point. Hoe korter en duidelijker, hoe groter de kans dat het 

bericht snel gelezen wordt en je dus snel een reactie hebt. Als je een lange mail stuurt, gebruik dan een 

heldere opmaak, zodat hij lekker leest.  



Maak dus een indeling in korte paragrafen, gebruik opsommingen. Begin je tekst met de uitleg waarom je 

het mailtje stuurt en wat de gewenste uitkomst is, bijvoorbeeld welke actie je van de ander verwacht.  

Heb je een vraag, stel die dan rechtstreeks. ‘Misschien wil je hier een keer naar kijken’ wordt dan: ‘Wil je 

hiernaar kijken en me vertellen wat je ervan vindt?’ Je lezer kan altijd zelf bepalen of hij ja of nee zegt. 

Heb je meerdere vragen, zet ze dan puntsgewijs onder elkaar. Zo maak je het gemakkelijk voor de lezer 

om na elke vraag een antwoord te typen en er geen over te slaan. 

 

 Laat weten wanneer je uiterlijk een reactie nodig hebt, variërend van ‘als je een keer tijd hebt’ tot ‘ik wil 

het graag morgen weten, want dan sluit de termijn’. Voor urgente vragen is het altijd beter om even te 

bellen om te peilen of iemand jouw verzoek in zijn planning kan inpassen. 

 

 Wanneer je in een mailtje reageert op een of meer vragen van een ander, maak dan duidelijk welke 

vragen je precies beantwoordt. Stel dat je drie mailtjes hebt gekregen met verschillende vragen, en je 

zegt ‘ja, is goed, doe ik’, dan weet de ander niet meer waar het over gaat. Stuur het oorspronkelijke 

bericht mee. Typ je reactie boven aan en maak je geen zorgen dat het bericht te lang wordt. Zo’n lange 

mail is vaak juist een archief: de ontvanger kan de hele draad lezen en kan voorgaande mails verwijderen. 

 
 Je kunt ook kiezen voor ‘inline beantwoorden’. Je meldt dan bovenaan aan de lezer dat je met een 

andere kleur reageert door jouw tekst tussen zijn tekst te typen. 

 

 Houd in je achterhoofd dat er bij het gebruik van bijlagen net zoveel versies van het document gaan 

rondzwerven als er ontvangers van die mail zijn. Is dat handig voor het versiebeheer? Handiger kun je een 

koppeling delen, zodat iedereen die de koppeling opent, de juiste versie ziet. 

 

 Zet als eerste de bijlage in je mail. Dat voorkomt dat als je in ‘het vuur van de strijd’ na het typen van je 

tekst meteen op ‘verzenden’ drukt, je een tweede mail moet maken met de bijlage erin. 

Opdracht 90 
Bekijk de 5 e-mailberichten die je vindt op www.edu-next.nl/timemanagement en zet in onderstaande tabel 

welke regels zijn overtreden. Kies er 2 uit om te herschrijven en sla deze op  

 Mail1 Mail2 Mail3 Mail4 Mail5 

Juiste medium?      

Onderwerp      

Reactie gevraagd      

Inline beantwoorden      

Duidelijk en to-the-point      

Juiste contactpersonen       

Goed bijlagebeheer      

 

http://www.edu-pro.nl/timemanagement


 

  



6.2 Zes soorten e-mail en hoe je ermee moet omgaan 
Ik kan me geen wereld meer voorstellen zonder e-mail. Zowel in mijn persoonlijke als in mijn zakelijke leven 

gebruik ik e-mail zeer intensief. Maar hoe verwerk je al die e-mail efficiënt? 

Overal een goed systeem voor 

Post die ik op papier krijg, kan ik heel snel afhandelen. Tijdschriften gaan mijn ‘te lezen’-mapje in, notities en 

aantekeningen verwerk ik direct digitaal, formulieren of andere informatie voor collega’s gaan direct naar hun 

bureaus en de rest gaat de vuilnisbak in. Maar e-mail… dat is een ander verhaal. 

Je e-mail in zes categorieën verdelen 

Er zijn zes soorten e-mail in je inbox. Bepaal tot welke categorie een e-mailtje behoort en behandel het op de 

manier die daarbij hoort. 

1 E-mail die je hebt gelezen, waar geen actie aan vastzit en die je niet hoeft te bewaren als 

referentiemateriaal. Gooi het bericht weg. 

2 E-mail die je hebt gelezen, waar niet direct actie aan vastzit, maar misschien wel in een later stadium. 

Bewaar het bericht in je later/misschienlijst. 

3 E-mail die je hebt gelezen en waarvan je vindt dat je er iets mee moet doen, maar je weet nog niet wat. Zet 

het in je kalender om er later over na te denken. 

4 E-mail die je hebt gelezen en waarvan je vindt dat er een actie aan vastzit; je weet welke actie, maar je 

hebt het nog niet gedaan. Zet het bericht in je actielijst in de juiste context. 

5 E-mail die je hebt gelezen en waarvan je de bijbehorende actie hebt uitgevoerd, maar nu wacht je op een 

antwoord van iemand anders. Zet de e-mail in een ‘wachten op’-lijst. 

6 E-mail die je nog niet hebt gelezen. De enige e-mail die in je inbox zou moeten zitten. 

 

6.3 Don’t make me think 
Stuur me een e-mail waar ik ja of nee op kan zeggen, en ik antwoord 

direct. Stuur me een vraag waar ik over na moet denken, en het duurt 

gemiddeld drie dagen. 

Wat moet je doen?  

Als je me iets voorlegt waar ik geen ja of nee op kan zeggen, is de kans 

groot dat je mail op de stapel met andere verzoeken komt te liggen. En 

bij e-mail is het niet zo dat de bovenste op de stapel ook per definitie 

als eerste wordt geholpen. Zorg dus dat je vraag met ja of nee kan 



worden beantwoord, of hou er – als dat niet mogelijk is – rekening mee dat een reactie een paar dagen op zich 

laat wachten. 

Als het even kan, stuur je een mail met daarin suggesties of voorstellen. Bij voorkeur staan er dan 2 of 3 onder 

elkaar, waardoor de ontvanger er niet lang over na hoeft te denken. 

Opdracht 91 
Maak voor de onderstaande tekst een don’t make me think- mail en sla deze op. 

Je manager heeft gevraagd of jij voor het komende personeelsuitje een locatie in de buurt van Breda kan 

regelen om daar met 24 personen te eten. 

 

 

6.4 CC/BCC 
Als je meerdere ontvangers selecteert voor je bericht, is het altijd goed om te bedenken welk belang zij hebben 

bij het ontvangen van de mail.  

Een mailtje is snel verstuurd, en het gevaar bestaat dan ook dat er teveel mensen worden opgegeven als 

geadresseerden. Daarvoor zijn de CC- en BCC-velden opgenomen in ieder e-mailprogramma.  

Behalve het veld dat is bedoeld voor het adres van de geadresseerde(n), kun je dus gebruikmaken van de 

velden CC en BCC. 

Veld Betekenis Gebruik 

Aan  Hierin plaats je de ontvangers van je bericht die je met dit bericht direct 

aanspreekt.  

CC Carbon Copy Hierin plaats je ontvangers van je bericht die weliswaar niet direct 

worden aangesproken of die niet direct een actie moeten ondernemen, 

maar die wel van het bericht moeten weten. Alle ontvangers zien welke 

e-mailadressen je hier hebt opgenomen. 

BCC Blind Carbon Copy Dit veld gebruik je om mensen je bericht te laten lezen, van wie de rest 

van de ontvangers niet mag zien dat deze persoon het bericht ook 

ontvangt. 

 Binnen een bedrijf is het gebruik van dit veld niet zo netjes, omdat je al 

snel de indruk wekt dat je achter de rug van anderen om mails 

doorstuurt.  

Je kunt het wel gebruiken bij bijv. een mailing van je bedrijf (een 

nieuwsbrief, verkoopbrief, etc.). Dan zet je al de klanten die je wilt 

bereiken in het BCC-veld en zodoende zijn zij onderling niet op de hoogte 

van elkaars adresgegevens en van het feit dat ze samen klant zijn bij het 

bedrijf waar je werkt. En dat is dan weer wél netjes, want je moet goed 

omgaan met (adres)gegevens van je klanten. 

 



6.5 E-mail terughalen 
Soms komt het voor dat je per ongeluk een 

mail verstuurt die nog niet af is, of er blijkt 

een fout in te staan. Dan kun je binnen je 

eigen organisatie de mail terughalen voor 

zover ontvangers deze nog niet geopend 

hebben. Je hebt daarbij de gelegenheid om 

de ontvangers wel of niet op de hoogte te 

stellen van het feit dat je een mail hebt 

teruggehaald. 

 

 

 

Je doet dat als volgt:  

• Ga naar Verzonden items 

• Open de mail die je hebt verzonden, maar weer terug wilt halen  

• Ga naar het tabblad Bestand 

• Klik op de knop Opnieuw verzenden en intrekken 

• Kies voor Dit bericht intrekken 

• Maak een keuze in het scherm dat daarna komt en klik 

op OK 

 

 

  



7. Praktijkopdrachten OMS 
Voor deze praktijkopdrachten heb je meestal de agenda’s nodig van de diverse personen. Je kunt die agenda’s 

downloaden van www.edu-next.nl/timemanagement 

 

7.1 Casus A: Schildersbedrijf Kwasters 
 

Je werkt sinds kort bij schildersbedrijf Kwasters B.V. als managementassistent. Het is een leuk bedrijf, iedereen 

gaat ontspannen met elkaar om. Er zijn vier vrolijke schilders in dienst, er is iemand die een paar dagen per 

week de financiële administratie doet en jij bent pas aangetreden als managementassistent. Dat was ook wel 

nodig, want Mark Berghout, de manager, deed alles zelf en dat werd hem toch wat te veel. Soms merk je dat 

nog een beetje, want hij kan soms maar moeilijk taken uit handen geven. Het is je eerste week bij Kwasters. Je 

hebt dus te maken met de volgende mensen: 

 

- Anita de Jong - financiële administratie (werkt alleen op maandag, dinsdag en donderdag) 

- Albert Verwoert - schilder 

- Jan Beem- schilder 

- Sven Mulder - schilder 

- Johan van Dalen – schilder 

 

A1 Plannen afspraak 
Ieder jaar voert Mark één gesprek met alle personeelsleden, apart van elkaar. Plan deze gesprekken. Reserveer 

1 uur gesprek. Houd rekening met de lunchpauze (12.30-13.00 uur) en een half uur ruimte tussen de afspraken. 

Mark wil de gesprekken het liefst binnen twee dagen gevoerd hebben. 

 

A2 Toevoegen contactpersoon 
Vanaf dit jaar heeft Kwasters Schildersbedrijf BV een nieuwe accountant. Mark vraagt om de gegevens van de 

accountant toe te voegen in de lijst met contactpersonen. Hij geeft je twee visitekaartjes met daarop de 

gegevens van de accountant en zijn secretaresse. Voer de gegevens van beide in. 

De heer M.P. (Marcel) van Beek RA 

Registeraccountant  010 768 33 56 

VRA Accountants  06 43 89 30 92 

Laan van Nieuwenberg 88 m.van.beek@vra.nl 

2671 AA Rotterdam  www.vra.nl 

Postbus 33154 

2670 AB Rotterdam 

 

 

 

Mevrouw L.B.C. (Lydia) Verweij MSc 

directiesecretaresse  010 768 33 56 

VRA Accountants  06 43 89 30 92 

Laan van Nieuwenberg 88 L.Verweij@vra.nl 

2671 AA Rotterdam  www.vra.nl 

Postbus 33154  

2670 AB Rotterdam 

http://www.edu-pro.nl/timemanagement
mailto:m.van.beek@vra.nl
http://www.vra.nl/
mailto:L.Verweij@vra.nl
http://www.vra.nl/


 

A3 Vergadercyclus maken 
Mark vraagt om een vergadercyclus te maken voor heel volgend jaar. Plan de volgende vergaderingen in: 

- Wekelijks een overleg van één uur met Anita. Houd rekening met de werkdagen van Anita. 

- Wekelijks een overleg tussen jou en Mark (één uur). Bij voorkeur op een maandag. Houd rekening met 

feestdagen (bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag en Tweede Paasdag). 

- Eén keer per maand een overleg met alle personeelsleden van 1,5 uur, aan het begin van een week. 

- Twee keer per jaar een bedrijfsuitje (één voor de zomervakantie en één voor de kerstvakantie - plan deze 

afspraken op een donderdag). 

- wekelijks een vrijdagmiddagborrel van 16.30 tot 17.30 uur. 

 

A4 Afspraak wijzigen 
De afspraak met de schilders staat gepland. Albert is die dag vrij.  Verzet de afspraak naar een andere dag. 

 

A5 Klussen plannen 
Vanwege zijn vakantie heeft Mark geen tijd meer om klussen in te plannen. Hij vraagt aan jou om de afspraken 

met klanten in te plannen in de agenda van Albert en Jan. De afspraken moeten binnen nu en drie weken 

ingepland worden. Plan afspraken die samen op één dag gepland kunnen worden zo, zodat de schilders niet 

zoveel reistijd nodig hebben. Ze gaan samen, tenzij dat anders vermeld staat. 

- Familie Van den Berg, Dorpsstraat 2, Rotterdam. Voor deze klus moet je anderhalve dag reserveren. 

- Familie Visser, Lundlaan 2, Utrecht, twee dagen. 

- Familie Houten, Roersingelpassage 32,  Middelharnis, anderhalve dag. 

- Familie De Jong, Van Eesterensingel, Alblasserdam, één dag 

- Familie Van Vliet, Nijkerklaan, Den Haag, een halve dag voor samen of 1 dag per persoon. 

- Familie Hofman, Nassaustraat, Lisse, twee en een halve dag 

- Familie Bijl, Valkenburgstraat, Roosendaal, een halve dag voor samen of 1 dag per persoon. 

- Familie Assen, Oudedijk, Rotterdam, drie dagen  

- Familie Bel, Prinses Beatrixlaan, Rijswijk, een halve dag voor samen of 1 dag per persoon. 

- Familie Van Dorp, IJweg, Nieuw-Vennep, een halve dag voor samen of 1 dag per persoon. 

- Familie Van der Valk, Galderseweg, Breda, een dag 

- Familie Waalboer, Malledijk, Spijkenisse, een dag 

 

A6 afspraak verzetten 
Albert wil over twee weken een dag vrij nemen (vrijdag). Verzet de afspraak. 

 

A7  
Allard Visser uit Utrecht wordt een vaste klant en komt a.s. maandag met Mark praten over een klus: het 

schilderen van een appartementencomplex, hij is namelijk voorzitter van de VVE. Hij krijgt daarvoor een uur en 



een kwartier. Wil je hem toevoegen als contactpersoon en Allard een vergaderverzoek sturen, voor een 

moment dat dat past in Marks agenda? 

Lundlaan 2 | 3525 BR Utrecht | 030-6732987| 06-73388921| a.j.visser@edu-next.nl 

 

A8 
Er is een vacature voor een extra schilder. Mark wil 

volgende week de gesprekken plannen. Er zijn drie 

kandidaten: Elbert Peekstok, Arie Hove, Martin 

Amersfoort. Plan de afspraken in op maandag en dinsdag. 

Reserveer per afspraak 1,5 uur. Houd tussen de 

gesprekken één uur ruimte vrij. Houd rekening met 

lunchpauze (12.30-13.00 uur). 

 

A9 
Na het plannen van de afspraken blijkt dat Arie Hove niet op maandag kan. Hij kan in die week alleen op 

donderdagmorgen 10.00 uur. Mark wil alle afspraken op één dag plannen. Verzet alle afspraken naar de 

donderdag in diezelfde week. Reserveer per gesprek 1,5 uur. 

 

A10 
Mark wil graag voor de volgende maand een print van zijn agenda. Print op de laatste werkdag van de maand 

zijn agenda per week uit. Laat de print van week 3 aan je docent zien. 

 

A11 
Voeg een klasgenoot toe als gemachtigde aan je agenda’s, zodat deze klasgenoot jouw werk zou kunnen 

overnemen. Check of deze persoon overal bij kan. 

 

A12 
Mark spreekt met een zzp’er af om wekelijks bij te praten over wat deze kan betekenen voor Kwasters 

Schildersbedrijf BV. Dit doen zij door middel van een telefonisch overleg. Mark vraagt om de afspraak iedere 

dinsdag om 9.00 uur in te plannen. Plaats de afspraak in de agenda en laat deze vier weken terugkomen. De 

naam van de zzp’er is Richard van der Stelt (0180-593888). Reserveer steeds 10 minuten. 

 

A13 
Mark is lid van de vereniging Netwerk Schilders Zuid-Holland. Deze vereniging bestaat uit 17 schilders die een 

eigen schildersbedrijf in Zuid-Holland hebben. Vier keer per jaar komen zij bij elkaar. Mark is secretaris van de 

vereniging. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor onder andere de vergadercyclus. Hij vraagt jou om de 

cyclus op te stellen. 
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Plan de vier vergaderingen op donderdagmiddag. Kies voor een centrale plaats in Zuid-Holland. Houd rekening 

met het volgende: Zaalhuur met vergaderfaciliteiten (koffie, thee, water, beamer en scherm) in de buurt. 

- Voldoende parkeergelegenheid (gratis parkeren).  Zet alle informatie voor de deelnemers op een A-4 en sla 

dat op. 

 

A14 
Mark wil alle schilders (zie A13) in één keer een bericht sturen. Het is handig om een distributiegroep te 
gebruiken. Maak deze aan met de volgende gegevens: 
1. Peter Verdool - Verdool Schilders B.V. - Peter@verdoolschilders.nl 
2. Koen Verduin - Schilderbedrijf Verduin & Zn. - k.verduin@verduin.nl 
3. Bert Haven - Haven Schilders B.V. - Bert.Haven@havenschilders.nl 
4. John van Dongen – Van Dongen v.o.f. – info@vandongen.nl 
5. Willem Warbie – Onderhoudsbedrijf Warbie – willem@warbie.nl 
6. Marten Arends – Bouwbedrijf Arends B.V. – marten.arends@arends.nl  
7. Jayden Bregts – Klusbedrijf Bregts Rotterdam v.o.f. – jbregts@bregtsrotterdam.nl  
8. Jonathan Smith – Schilder Smith – jonathan@smith.nl  
9. Justin van Brand – Van Brand Schilders B.V. – justin.van.brand@vanbrandschilders.nl  
10. Carlo Conley – Schildersbedrijf Conley & Zn. – carlo@schildersbedrijfconley.nl  
11. Brad Cooper – Aannemersbedrijf Cooper –b.cooper@cooper.nl  
12. Jan van Helden – Van Helden Schilders – janvanhelden@vanhelden.nl  
13. Roel Meyer – Schilders Meyer en Visser -  roel@meyerenvisser.nl  
14. Wouter Jacobs – Bouwbedrijf Jacobs B.V. – wjacobs@bouwbedrijfjacobs.nl  
15. Ad Lippi – Schildersbedrijf Lippi – ad@lippi.nl  
16. Tom Tollenaar – Bouwbedrijf Tom Tollenaar – tom@tomtollenaar.nl  
17. Martyn Blanken – Blanken B.V. – mblanken@blanken.nl  

 

A15 
In A7 heb je een contactpersoon toegevoegd. Het telefoonnummer van de heer Visser is gewijzigd naar 06-

33976565. Wijzig dit nummer in je gegevensbestand. 
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7.2 Casus B: GrandeFourage 
Groothandel GrandeFourage levert allerlei food- en non-foodartikelen aan supermarkten en andere 

grootverbruikers zoals restaurants, hotels en cateringbedrijven door heel Nederland. Het is een enorm bedrijf, 

het heeft vijf vestigingen en meer dan 3000 werknemers! Jij bent er daar een van, want je werkt als 

managementassistent van een van de managers. Deze manager, Jan van der Horst, is verantwoordelijk voor de 

afdelingen waar kruiden en specerijen vallen. Dat is geen kleine afdeling, want deze afdeling produceert 

feitelijk ook heel veel kruiden en specerijen. 

 

 

B1 
Lees de introductie van Jan: 

Hallo, en welkom hier tussen de kruiden en specerijen. Mijn naam 
is Jan van der Horst en ik ben de manager voor wie je werkt. 
Voorheen was GrandeFourage een bedrijf dat alleen in kruiden en 
specerijen handelde en daar ook de fabricage voor deed: 
kruidenmengsels maken, verpakken, versturen, maar ook sauzen 
bedenken en maken: het is een wereld apart! 

Tegenwoordig is het oorspronkelijke bedrijf opgegaan in 
GrandeFourage, de groothandel. Gelukkig voor mij is mijn kruiden- 
en specerijenafdeling zelfstandig gebleven en ik vind het leuk dat jij 
voor me komt werken! Er is veel te doen, dat zal ik je laten zien! 

Jij gaat mijn agenda beheren. Je zult er al snel achter komen dat ik 
het druk heb, maar jij kunt daar vast wat aan doen! Als je mijn 
agenda beheert, maar ook mijn mails ontvangt, wil ik graag dat je 
het volgende goed in de gaten houdt. 

Ik wil geen afspraken voor ’s ochtends 11 uur, want de tijd van 8-11 reserveer ik voor een ronde door het bedrijf 
en het oplossen van eventuele problemen. Maximaal één keer per week wil ik ’s avonds na 18 uur werken, maar 
niet op dinsdagavond. Van 13.00 uur tot 13.30 uur sport ik elke dag. Ik wil maximaal 2x per week met klanten 
eten, waarbij er maximaal 1 diner voorkomt, anders word ik natuurlijk véél te dik en dat wil ik niet. Afspraken 
met derden mogen niet langer duren dan anderhalf uur. Op maandagmiddag moet ik van 15.00 tot 15.45 uur 
mijn zoontje van school halen, de reistijd vanaf de zaak is een kwartier. Naar huis duurt 20 minuten, van huis 
naar de zaak is 25 minuten. Elke oneven week ben ik op dinsdag van 8.30 – 11.00 weg i.v.m. 
directievergadering. 
 

 

B2 
Maak alvast een standaard agenda aan met daarin alle vaste afspraken van Jan. Exporteer die agenda en sla 

hem op. 

 

 



B3 
Jan van der Horst heeft een overleg over de verpakking van 5 soorten kruidenmix en 3 sauzen met een 

supermarktketen (Biggr). Dit is wat hij je laat weten: 

Over 3 weken wil ik op dinsdag een overleg voeren met supermarktketen Biggr. Daarvoor mag je mijn afspraak 
voor de directievergadering cancellen. Vóór dat overleg wil ik een afspraak hebben met Bert van Maaren over 
de verpakkingen van de kruidenmix. Kijk maar even wanneer dat past. Ik denk dat we een uur nodig hebben. 

Bij dat overleg met Biggr wil ik trouwens Bert er ook bij hebben, evenals Claire du Champ, onze 
accountmanager. Biggr krijgt maximaal 2 uur. 

Kan ik een print krijgen van de agenda’s van Claire, Bert en mijzelf van die dag? Lever ze maar in bij je docent. 

 

B4 
Vergadering over voedselveiligheid, interne vergadering die moet worden voorbereid. Er komt een audit 

waarbij met name HACCP en andere punten m.b.t. hygiëne worden bekeken. Er hangt veel af van deze audit, 

dus de vergadering moet genoeg ruimte krijgen en alle betrokkenen moeten aanwezig zijn. 

 

Stuur een mail aan janvanderhorst@edu-next.nl met als onderwerp “voorbereiding audit”. Zorg dat je 

belangrijke gegevens kunt noteren. Vraag Jan of hij je kan laten weten wie er betrokken zijn bij de 

voorbereiding van de audit, wie welke rol heeft, welke ruimten hij moet gebruiken, welke personen écht niet 

gemist kunnen worden bij de bespreking en hoe lang die bespreking duurt. 

 

B5 
Hoi, 

De agenda voor volgend jaar ziet er nog leeg uit. Wil je daarom nu alvast alle interne overleggen plannen? De 

vorige secretaresse gebruikte altijd een overzichtje. Dat stuur ik als bijlage mee. 

Wil je voordat je gaat plannen de vakantie en de feestdagen toevoegen in mijn agenda? Alle afspraken die je op 

een feestdag moet plannen (bijv. op eerste pinksterdag) mag je één dag verzetten. Kijk wel even of dat goed 

gaat met de andere afspraken. 

Op de verjaardag van mijn vrouw werk ik niet. Zij is jarig op 1 juni. Kijk maar even op welke dag dat valt. 

Verder hoop ik volgend jaar weer naar een congres in Leeds te gaan. Dat valt in de derde week van oktober. 

Houd de dinsdagmiddag maar vrij omdat ik die dag moet reizen. Woensdag, donderdag en vrijdag ben ik in 

Leeds. Zaterdagmorgen vliegen we weer terug. Wil je die maandag daarna vrijhouden zodat ik mijn mailbox kan 

bijwerken? Succes, Jan 
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Planning interne overleggen Jan van der Horst 

Vooraf plannen: 

Managementteamvergaderingen  

Eén keer per maand op vrijdagmiddag 

Maandelijks overleg met directeur 

Eén keer per maand op maandag van 14.00-15.00 uur 

Jaarlijkse heisessie directie en management 

Laatste donderdag en vrijdag van september 

 

Wie Frequentie Tijdsduur Bijzonderheden 

Koen Visser 1x per maand 1 uur  

Tom Atmeh 1x per 6/7 

weken 

1 uur Alleen op dinsdag 

Wouter van 

der Waal 

1x per week 0,5 uur Voor 12.00 uur 

Paul 

Hoogendijk 

1x per week 1 uur  

Evelien 

Voorwinden 

1x per week 1 uur Op donderdag- of 

vrijdagmiddag 

Matthieu 

Achteresch 

1x per maand 1 uur Voor 

managementteamvergadering 

Achmed 

Zarafuddin 

1x per twee 

weken 

1 uur  

Niels van Ree 1x per twee 

weken 

0,5 uur  

 

 

B6 
Anna, de secretaresse van collega Claire du Champ, werkt drie dagen in de week. Claire heeft Anna gevraagd 

om een afspraak te plannen met Jan, Arnold Beller (online marketeer), en Maryn Howard (marketing en 

communicatiemedewerker). Deze afspraak moet volgende week gepland worden en duurt 1,5 uur. 

Anna is al begonnen met het plannen van de afspraken maar het is nog niet gelukt om de afspraak te plannen. 

De rest van de week is Anna vrij dus ze vraagt jou om de afspraak te plannen. Ze laat weten dat Claire en Jan 

verplicht aanwezig moeten zijn. Als Arnold niet kan moet Maryn aanwezig zijn en andersom. Je begrijpt dat het 

nog beter is als beiden aanwezig kunnen zijn. 

Anna werkt erg chaotisch. Ze heeft daarom haar aantekeningen op papier gemaakt. Ze scant deze in en mailt 

haar aantekeningen naar jou.  



Plan aan de hand van de aantekeningen en de agenda van Jan de afspraak. 

 

B7 
Jan heeft een vergadering gehad met de assortimentscommissie. Op www.edu-next.nl/timemanagement staan 

de notulen. Pak alle vergaderverzoeken op. 

 

B8 
Jan vindt het belangrijk dat je prioriteiten kunt stellen. Zo hoef je niet met hem te overleggen welke afspraken 

urgent of belangrijk zijn. Je krijgt voor de agenda van a.s. donderdag de volgende verzoeken. Bepaal welke 

verzoeken je afwijst, welke je aanpast en welke je prioriteert. Voorzie de afspraken van categoriekleuren en sla 

deze agenda op. Afhankelijk van de wensen van je docent moet je deze agenda presenteren, waarbij je je 

keuzes toelicht. Houd dus bij wat je overwegingen zijn. Gebruik de omschrijvingen tussen haakjes om in de 

agenda duidelijk te maken welke afspraak het betreft. Wees creatief en dek zoveel mogelijk aanvragen af. 

 

Agenda-aanvragen Overwegingen 

Een verkoper van etiketten wil een uur praten 

(verkoper over etiketten) 

 

Over een maand moet het contract van een typiste 

worden verlengd en ze wil nu alvast een gesprek, 

gesprekken met haar duren altijd minimaal een uur. 

(typiste over verlengen contract) 

 

Jan vindt het altijd heerlijk om even de folders van 

supermarkten door te nemen (half uurtje maar). 

(folders bekijken) 

 

Collega Pieter Trom heeft het te druk en wil praten 

over de te hoge werkdruk. (Pieter Trom over 

werkdruk) 

 

Anton wil graag met Jan een half uurtje lopen door 

het park, het wordt mooi weer. (wandeling park met 

Anton) 

 

Collega Jaco van den Berg heeft een conflict met de 

Voedsel-en warenautoriteit en wil Jans advies. Zijn 

afspraak is vrijdagochtend (conflict VWA) 

 

Jan wil nog een cadeautje kopen voor haar jarige 

nichtje (kost maar een uur). (cadeautje kopen) 
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Joseline Troost wil de receptie van Marlize Koudstaal 

voorbereiden, die 25 jaar in dienst is. (voorbereiden 

receptie Marlize Koudstaal met Joseline) 

 

Jan wil zijn mail bijwerken (mail bijwerken)  

Marc wil weten wat de details zijn van het contract 

met de peperleverancier, hij heeft donderdagmiddag 

een vergadering met zijn team en wil weten of hij 

een plan van aanpak moet opstellen. (Details 

contract peperleverancier bespreken met Marc) 

 

Twee teamleden hebben een groot conflict. Dat 

móet opgelost worden. (conflict oplossen). 

 

Jan moet naar Praag, maar zijn paspoort is verlopen. 

Dat kan alleen op donderdagmiddag verlengd 

worden. Kost hem wel anderhalf uur. Hij heeft een 

afspraak gemaakt voor 14.10 uur. (verlengen 

paspoort) 

 

Janneke van de receptie moet altijd even haar 

verhaal kwijt op donderdag en gebruikt Jan als 

praatpaal. Duurt minstens een half uur. (overleg 

Janneke – receptie) 
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