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Tips bij het maken van een planning 
 
In een planning breng je alle taken in kaart, zet je ze in een logische volgorde en 
maak je een inschatting van de tijd die nodig is om ze uit te voeren. Het gaat niet 
alleen om een tijdbalk voor de lange termijn, ook een weekschema en een 
dagschema horen erbij. Het is hierbij belangrijk dat je de werkzaamheden zo plant 
dat je ze ook daadwerkelijk uitvoert. 
 
Tips: 
 

• Leg een planning overzichtelijk vast. Zo belast je je geheugen het minst. 
Schrijf alles op, ook in de planning van één dag. Hierdoor kun je zonder 
verder na te denken zien wat je moet doen en waartoe het moet leiden. 
 

• Zorg voor een realistische planning. �Realistisch� betekent in dit geval dat je 
gewoon wat meer tijd moet inplannen dan je gewend bent. Want het zal je 
vast wel zijn opgevallen: sommige taken kosten veel meer tijd dan je dacht 
en andere taken lijken een enorme aanslag te plegen op je tijd, maar doen 
dat feitelijk niet. Gebruik deze kennis bij het maken van een planning. 
 

• Plan reservetijd in. Met reservetijd bouw je een marge in. Dat kan vlak voor 
de deadline of na het moment dat je een subdoel hebt bereikt. Hoeveel 
reservetijd je moet inplannen hangt af van het doel dat je moet halen, de 
mensen met wie je samenwerkt en de kans op tegenslag en oponthoud. 
 

• Hou rekening met je ritme. Wanneer je weet op welk moment je het beste 
presteert, kan je hierop ook je planning aanpassen. De meeste mensen zijn 
beter in staat om �s ochtends creatief werk te doen dan �s middags. En na 
een lange vergadering is het niet handig om een lange, saaie tekst te lezen. 
Afwisseling is noodzakelijk, zeker als je niet langdurig achter je computer 
kunt of wilt zitten. 
 

• Doe leuke dingen na minder leuke dingen. Om te voorkomen dat je na een 
tijdje tegen een berg van vervelende klussen aankijkt, kun je het beste eerst 
de dingen doen die je minder leuk vindt en daarna wat je wel leuk vindt.  

 
 
(Bewerkt naar bron: TaalAnker 7 Timemanagement) 


