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1
 ALLES ONDER ÉÉN KNOP

Vanaf Outlook 2010 is het fenomeen Snelle Stappen ingevoerd. Het biedt een 

oplossing voor een reeks acties die je vaak moet uitvoeren. Het idee van een snelle 

stap is dan om die hele reeks onder één knop te brengen. In die zin lijkt het wel een 

beetje op de Macro’s in Word en Excel. Alleen: dit is eenvoudiger en sneller.

MAPPEN MAKEN

In het venster van Snelle Stappen zie je al wat stappen klaarstaan. De knop staat er 

dus al, maar je moet de actie er nog aan toevoegen. Klik je bijvoorbeeld op Naar 

map verplaatsen dan wordt er gevraagd naar welke map. Heb je dit eenmaal ge-

daan, dan onthoudt de Snelle Stap deze map. Later kun je dan een bericht meteen 

naar die map verplaatsen als je op deze knop in het venster klikt. Ik kan me voor-

stellen dat je nog zo’n knop wilt voor het verplaatsen naar een andere map. In dat 

geval kies je in het venster Snelle Stappen gewoon voor Nieuwe maken en kies je 

de actie Naar map verplaatsen. Je kunt eindeloos snelle stappen maken.

SNELTOETSEN

Vind je dit niet snel genoeg? Hang dan aan iedere snelle stap een sneltoets. Je 

moet deze wel onthouden. Dus: niet overdrijven hiermee.

2
EIGEN SNELLE STAPPEN

Toen ik Snelle Stappen ontdekte, was ik meteen verkocht. Ik maakte knoppen voor 

alle Outlookhandelingen die uit meerdere acties bestaan. Als voorbeeld som ik ze 

hier op. Je ziet ze ook staan op de afbeelding. 

Berichten verplaatsen naar een aantal belangrijke mappen. Ik wil namelijk niet in 

mijn mappenbrij scrollen op zoek naar de map. En het gebeurt mij te vaak dat ik 

bij het slepen naar een map per ongeluk in de verkeerde map beland. Vandaar 

deze Snelle Stap.

Mijn inbox is redelijk schoon en opgeruimd. Toch wil ik een aantal berichten laten 

staan. Die categoriseer ik met Dringend, Beantwoorden en Wacht Op. En omdat 

het categoriseren te lang duurt, heb ik er een Snelle Stap voor gemaakt. Als je 

dit ook overweegt, groepeer dan je inbox standaard op Categorieën. Dat doe je 

door met de rechtermuisknop op de kolomkop Categorieën te klikken en te kie-

zen voor Rangschikken op Categorieën en Weergeven in groepen. Je inbox 

ziet er dan super georganiseerd uit zoals op de afbeelding. Extra categorieën zijn 

Een voorbeeld van Snelle Stappen in je postvak. 

Het beheer van Snelle Stappen. 

SNELLE STAPPEN

Een nieuwe functie en één van de beste tools in Outlook, en toch voor veel gebruikers nog te 

onduidelijk, waardoor ze de tool niet gebruiken. Heb jij hem ook nog niet ontdekt? Dan val je zo 

meteen van je stoel… 

OUTLOOK 2010

TEKST ROEL PEETERS
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‘WIE TE SNEL EEN MAIL 

VERSTUURT, KAN ZICHZELF 

BESCHERMEN DOOR AAN TE 

VINKEN DAT DE NOTITIE PAS 

NA ÉÉN MINUUT DE DEUR 

UIT GAAT’

ook nog: printen, bellen, oppakken Sandra, afhandelen Henk… 
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Stuur je vaak e-mail door naar je manager of collega’s, dan hoef je niet iedere 

keer het e-mailadres aan deze forward toe te voegen. Eén klik op snelle stap + de 

sneltoets Ctrl+ENTER (om te verzenden) en de mail is doorgestuurd.

Je mailt vast vaak naar bepaalde groepen mensen. Daar hebben wij distributielijs-

ten voor. Nog sneller gaat het als je ook daar een Snelle Stap voor maakt. Zeker als 

het een (tijdelijk) projectgroepje betreft waar je geen distributielijst voor hebt. 

4
TELEFOONNOTITIE

Geen idee waarom, maar Microsoft heeft in de nieuwe Outlookversies de telefoon-

notitie uit Outlook gehaald. Geen probleem. We maken er een knop voor met 

Snelle Stappen.  

Vouw de groep Snelle Stappen open via de pull-down knop aan de rechterzijde 

van het Snelle Stappen venster.

Klik op Nieuw. Je krijgt een aanbod van allerlei interessante Snelle Stappen. De 

telefoonnotitie staat er niet bij. We kiezen dus voor Aangepast.

Geef deze stap een naam (bijvoorbeeld ‘telefoonnotitie’).

Vul in bij Acties dat er een nieuw bericht gemaakt moet worden (de telefoonno-

titie is namelijk niets anders dan een e-mailbericht).

Open vervolgens Opties. Hier ga je zoveel mogelijk standaard vastleggen.

Wil je steeds voor jezelf een CC hebben, dan zet je alvast het CC-veld open en 

vul je je eigen e-mailadres in.

Het Onderwerp van de mail is natuurlijk ‘telefoonnotitie’.

Werk je veel met vlaggetjes en taken, dan is het mogelijk om er een standaard 

vlag aan te hangen voor opvolgen (bijvoorbeeld ‘deze week’).

Merk je dat je telefoonnotities slecht worden opgevolgd, dan kun je er wat aan-

dacht op vestigen met de Urgentie op hoog.

Maar de grote kracht komt pas bij het invullen van het tekstvenster. Zet daarin, 

netjes onder elkaar, de velden die mogelijk interessant zijn om te vermelden: 

naam, bedrijf, onderwerp, telefoonnummer, e-mailadres beller, info. Niet alles 

hoeft later te worden ingevuld, maar je hebt hiermee een houvast bij het vragen 

naar de juiste informatie.

Wie vaak te snel een mail verstuurt, kan zichzelf beschermen door aan te vinken 

dat deze notitie pas na één minuut de deur uit gaat na verzenden. Zo kun je nog 

ingrijpen, mocht je toch nog iets vergeten zijn of een fout ontdekken.

Maak je vaak telefoonnotities, dan is het interessant om er meteen een sneltoets 

aan toe te voegen. Je krijgt een keuze uit sneltoetsen die nog niet bestaan.

Klik op Opslaan.

Je Snelle Stap ‘telefoonnotitie’ staat nu in het scherm met Snelle Stappen en kun je 

met één klik (of een sneltoets) activeren. 

VERGADERVERZOEK

Nodig je vaak dezelfde mensen uit voor eenzelfde soort vergadering? Ook daar is 

een Snelle Stap voor voorzien. Als je deze aanmaakt, kun je er meteen alle vaste 

genodigden in zetten, het onderwerp en de locatie noteren en eventuele standaard-

tekst in de uitnodiging typen. Klik je later op deze Snelle Stap, dan opent meteen een 

vergaderverzoek waarbij je enkel nog naar de datum en beschikbaarheid moet zoe-

ken. Ideaal voor vaste overlegmomenten, MT-vergaderingen en bestuurlijk overleg.

Voorbeeld van een inbox met categorieën. 

Voorbeeld van een telefoonnotitie. 


