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Slim gebruikmaken van 
Outlook
Dit artikel is ontstaan vanuit vragen die via de LinkedIn-group van Management Support 
werden gesteld. Vooral agenda’s en postvakken delen in Outlook zijn hot items. Daarom 
in dit artikel alles over Outlook in een exchange omgeving. Met andere woorden:
samenwerken in een netwerk.  

Als je  verbonden bent met Microsoft Exchange zie je dat rechtson-
der in je Outlookvenster. Daar staat dan ‘verbonden met Microsoft 
Exchange’ en bij ‘postvak’ staat je naam. Belangrijk is wel dat ieder-
een in dezelfde Outlookversie werkt.

Als je een bericht wilt verzenden alsof het door de manager is ver-
zonden (‘verzenden als’ of ‘send as’) dan kan dit enkel geregeld 
worden na specifieke instellingen door systeembeheer. Dit wordt 
trouwens zelden toegepast. Een voorbeeld hiervan is een postbus 
die door verschillende personen van gelijke functie en taken beheerd 
word. ‘Verzenden namens’ (‘send on behalf’) komt vaak voor en 
wordt verderop besproken. Beide instellingen samen kan niet voor 
één account. Voor alle duidelijkheid: de instellingen die ik hier be-
spreek staan in chronologische volgorde. Verder hanteer ik in dit ar-
tikel de benamingen ‘assistent’ en ‘manager’. 

Fase 1
Alleen een agenda delen, ook zonder exhange-omgeving

Klik met je rechtermuis op de 
agenda die in de linkerkolom 
staat. Dit is de meest eenvoudige 
manier van samenwerken. Of je 
nu een Microsoft Exchange-, 
POP3-, IMAP- of Windows Live-
e-mailaccount gebruikt, je kunt 
agendagegevens delen met ie-
dereen die toegang tot e-mail of 
internet heeft. Deze werkwijze 
staat toe dat een ander kan kij-
ken, bewerken en/of schrijven in 
je agenda. In de rechtermuis op 

je agenda kun je kiezen voor ‘machtigingen’. Dit kun je per gemach-
tigde specificeren. Als je niets instelt geldt de standaard.

Fase 2
De manager stelt specifieke machtigingen in
Wil de assistent namens de manager vergaderverzoeken maken en 
beantwoorden, dan moet je een trapje hoger in Outlook. Tot en met 
Outlook 2007 doe je dit in menu extra >> opties >> gemachtigden 
>>  toevoegen >> naam van gemachtigde ingeven. In Outlook 
2010 via bestand >> info >> accountinstellingen >> gemachtigden-
toegang >> toevoegen >> naam van gemachtigde ingeven.
Vul in het volgende kleurrijke venster het toegangsniveau voor de ver-
schillende onderdelen in.

Voor ‘agenda’ is dat minimaal redacteur (kan items lezen, maken en 
wijzigen). Gevolg is dat een afspraak die door de assistent wordt 
bevestigd meteen in de agenda van de manager komt te staan. 
Standaard is het postvak niet gedeeld.
Als je de machtigingen hebt ingesteld, kun je aanvinken dat de ge-
machtigde hier een e-mailbericht over krijgt.

Opmerking: het vinkje ‘gemachtigde krijgt kopie van aan mij ver-
zonden vergaderverzoeken’ staat standaard aan en is noodzake-
lijk. Echter, als de assistent ook toegang krijgt tot het postvak 
kun je deze uitzetten. Je begrijpt dat je dit ook moet uitzetten als 
je een agenda deelt met een rechtstreekse collega. Anders krijg 
je het straks druk met allemaal vergaderverzoeken die niet voor 
jou bestemd zijn. Dit wordt nogal eens vergeten!
 
Een assistent die op bovenstaande manier wordt gemachtigd, krijgt 
automatisch Verzenden namens-machtigingen. Dit wil zeggen:

Tekst Roel Peeters
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 • Een vergaderverzoek opstellen namens de manager.
 • Antwoorden op vergaderverzoeken ontvangen die naar de ma-

nager zijn verstuurd.
 • Een vergaderverzoek beantwoorden dat naar de manager is ver-

stuurd.
 • Een e-mailbericht opstellen en verzenden namens de manager 

door zijn naam in het vak ‘Van’ te zetten bij het opstellen van een 
nieuw bericht. De ontvanger ziet dan in het bericht: Verzonden 
door: <de naam van de gemachtigde assistent> namens <de 
manager>. Is het veld ‘Van’ er niet dan kun je het aanzetten door 
in de menubalk van het nieuwe bericht te klikken op Beeld >> 
Veld Van. Dat veld blijft vervolgens altijd beschikbaar.

De assistent voegt de gedeelde agenda toe
In het makkelijkste geval krijg je een e-mailbericht waarin je op de 
gedeelde agenda kunt klikken.

Die wordt vervolgens toegevoegd. Heb je 
geen bericht of is deze zoekgeraakt, klik 
dan links in het navigatievenster op ‘ga 
naar’ en ‘gedeelde agenda openen’  
(in 2010 rechtermuis op ‘gedeelde  
agenda’s’). Afhankelijk van verleend 
machtigings niveau kun je hierin werken.

Fase 3
Het postvak van de manager wordt ook gedeeld
Als de assistent ook berichten mag opstellen namens de manager, 
gaan we nog een stapje verder in Outlook. In dat geval moet de 
manager in het keuzemenu (zie bij ‘machtigingen instellen’) ook het 
postvak delen in het venster ‘toegangsniveau’. Het vinkje ‘ge-

machtigde krijgt kopie van 
aan mij verzonden verga-
derverzoeken’ kan in dit 
geval uit. De assistent kan 
vergaderverzoeken vanuit 
het postvak van de mana-
ger beantwoorden. Dit is 
natuurlijk een vrije keuze. 
Dubbelop mag ook maar 
is onoverzichtelijk. Een an-
dere manier om de mach-
tigingen voor het postvak 
te bekijken is door een 
rechtermuisklik op je post-
vak en te klikken op 
machtigingen.

Postvak van de manager toevoegen 

Ga via Extra >> E-mailaccounts >> E-mail: Bestaande e-mailac-
counts weergeven of wijzigen >> volgende (in 2010 Bestand >>info 
>> accountinstellingen) >> Klik op je eigen exchange-account en 
vervolgens op ‘wijzigen’ >> Klik in het volgende venster op ‘Meer 
instellingen’ >> Tab ‘Geavanceerd’ >>Klik op ‘Toevoegen’ onder 
‘Postvakken’ >> Vul de naam van de manager in. De volledige naam 
van de machtigingsverlener verschijnt onder Postvakken >> Klik OK 
>> Volgende >> Voltooien. In het navigatiedeelvenster is nu het 
Postvak van de machtigingsverlener zichtbaar.

Opmerking: extra postvakken zijn per computer ingesteld. Als je 
die extra postvakken op een andere computer wilt zien, moet je ze 
opnieuw instellen.

Fase 4: fine tunen
Ik zie geen submappen?
Gemachtigde assistenten hebben geen toegang tot items in sub-
mappen. Als je dit wilt, moet je voor elke submap een Sharemachti-
ging toevoegen (rechtermuis op de submap). Heb je de machtiging 
gekregen om zelf nieuwe submappen te maken, dan zie je deze 
vanzelfsprekend meteen als je ze aanmaakt. Nieuwe submappen 
nemen de toegangsmachtigingen van de bovenliggende map over. 
Je kunt bij het delen van mappen geen niveaus overslaan. Je kunt 
bijvoorbeeld geen submap in de map ‘sales’ delen zonder eerst de 
map ‘sales’ te delen.

Wie krijgt de herinneringen?
De gemachtigde assistent ontvangt geen herinneringen voor de afspra-
ken van anderen. Zelfs niet als deze werkt vanuit een gedeeld postvak 
van de manager. Alleen de eigenaar van een agenda ontvangt deze.

Omgaan met verzonden items
Een kopie van het verzonden bericht komt in de map Verzonden 
items van de gemachtigde assistent, en dus niet in de map Ver-
zonden items van de manager. Om de map ‘verzonden items’ 
van je manager te kunnen zien, moet die eerst gedeeld zijn (rech-
termuis op ‘verzonden items’ en sharemachtiging toevoegen). Er 
zijn meerdere mogelijkheden om met verzonden items om te 
gaan:

 • De naam van de manager in het veld CC (Kopie naar) opnemen 
zodat hij op de hoogte is.

 • Als je machtigingen hebt op de mailbox van je manager kun je 
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het verzonden bericht kopiëren (verplaatsen zou ik niet doen) 
naar de map Verzonden items van de manager. 
Dit kan handmatig op twee manieren: 
 -  De assistent verplaatst of kopieert het bericht uit de ei-

gen ‘verzonden items’ naar de map ‘verzonden items’ 
van de manager.

 -  Net voor het verzenden van het bericht vink je bij opties aan 
dat er een kopie geplaatst moet worden in de map ‘verzon-
den items’ van de manager.

  Dit kan ook automatisch via een Outlookregel die je op deze ma-
nier opbouwt:

 -  Zorg er eerst voor dat je de handtekening van de manager ge-
bruikt (die moet je één keer maken in je handtekeningenlijst).

 -  Vervolgens maak je een regel via extra >> regels en waar-
schuwingen >> nieuwe regel >> berichten controleren na 
het verzenden >> volgende.

 -  Vink aan ‘met specifieke tekst in de hoofdtekst >> klik  op 
het onderstreepte ‘met specifieke tekst’ >> vul een stukje 
tekst in dat enkel in de handtekening van de manager voor-
komt (bijvoorbeeld de functiebeschrijving) >> klik op ‘toe-
voegen’ >> klik op ‘ok’.

 -  Selecteer ‘verplaats een kopie van het bericht naar naam 
map’ >> klik op het blauw en onderstreepte ‘naam map’ 
>> selecteer de ‘verzonden items’ in de postbus van de 
manager >> klik op ‘volgende’.

 -  Verzin een logische naam voor de regel >> kies ‘schakel 
deze regel in’>> selecteer ‘voltooien’.

Opmerkingen
Wie in een duobaan werkt, zal niet helemaal tevreden zijn als je elkaar 
enkel machtigt voor agenda’s en postvakken. In dit soort gevallen is 
het beter een apart postvak mét bijbehorend e-mailadres te maken - 
bijvoorbeeld postvak ‘secretariaat’ met bijbehorend e-mailadres se-
cretariaat@bedrijf.nl - en dat vervolgens door systeembeheer aan een 
tweede Outlookprofiel te koppelen. Vervolgens krijg je bij het opstar-
ten van Outlook de keuze om met je eigen profiel of het andere te 
werken. Bedenk hierbij dat je niet meerdere profielen tegelijkertijd kunt 
openen. Wil je snel tussen beide kunnen schakelen dan moet je jezelf 
machtigen voor het postvak van het tweede profiel. In dit geval kun je 
bepalen of je wilt ‘verzenden namens’ of ‘verzenden als’.
Wat ook het machtigingsniveau is waarop gedeeld wordt: je kunt 
afspraken, berichten, taken en contactpersonen altijd als privé aan-
duiden waardoor niemand de inhoud kan zien. Maar werk je niet 
met gedeelde contactpersonen en taken, deel ze dan gewoon niet, 
dat is nog altijd veiliger dan wel delen en aanduiden als privé.
Wil je ook met gedeelde taken werken? Dat gaat hetzelfde als ge-
deelde agenda’s.

BONUS: op www.managementsupport.nl staat onder  
bonuscode 0412.3 een lijst met handige tips bij  
vergaderverzoeken. 

De dark side  
van social media
Communiceren via social media mag dan 
hot zijn, maar het biedt naast kansen ook 
valkuilen en gevaren. Het naïef of onzorg-
vuldig gebruik van sociale netwerken en 
social media is wereldwijd gevaar nummer 
één op het gebied van cyberaanvallen en 
-criminaliteit. 

Bedrijven stellen 
steeds vaker gedrags-
regels op over gebruik van e-
mail en internet op het werk, maar 
een paragraaf over social media ontbreekt in 
de meeste gevallen. En juist dát is hard nodig. 
Was het enkele jaren geleden nog voldoende om mede-
werkers in een bedrijf te informeren over het feit dat het in-
ternetverkeer gemonitord werd, en dat het bezoeken van 
bepaalde websites verboden was, tegenwoordig beschikken 
de meeste medewerkers over eigen mobiele apparaten met in-
ternettoegang waar uiteraard geen controle op is. In 2012 zullen we 
een toename zien naar meer dan duizend cyberaanvallen op smart-
phones en tablets. Werknemers die onder werktijd sites als Facebook 
en Twitter bezoeken, stellen de bedrijfsnetwerken mogelijk bloot aan 
virussen en andere gevaarlijke software. Cybercriminelen kunnen zo 
bedrijfs- en persoonsgegevens stelen. Verkeerde teksten of discussies 
op internet kunnen leiden tot imago- en reputatieschade voor je bedrijf. 
Voor cybercriminelen wordt een socialmedia-identiteit van lieverlee 
interessanter dan de creditcard. Facebook heeft namelijk meer dan 
800 miljoen actieve gebruikers en meer dan de helft van hen logt 
dagelijks in. Deze Facebookers hebben gemiddeld 130 vrienden. 

Vertrouwen is de basis van alle sociale netwerken. Voor een crimi-
neel is het nu heel lucratief om deze vrienden (vanuit jouw identiteit) 
gericht te gaan benaderen, bijvoorbeeld met de vraag om ergens in 
te loggen (bij de bank). 

Vraag je dus af of er een protocol bestaat en of jij en je collega’s er-
mee bekend zijn. Een goed internet- en e-mailprotocol - inclusief 
een paragraaf gewijd aan social media - is maatwerk: speciaal toe-
gesneden op jouw organisatie. Zo is een totaalverbod te simpel en 
onnodig. Maar géén aandacht besteden aan de gevaren van onze 
vrijpostigheid op internet is naïef in deze tijd. Ook hier geldt dus de 
spreekwoordelijke gulden middenweg: een weg tussen verbod en 
laat maar waaien. En mét praktische aanwijzingen! <

Tekst Wilfred van Roij
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