
 

Neem een blad papier en noteer alle to do’s die je in je hoofd hebt zitten. Dit 
kunnen verplichtingen zijn voor je job maar evengoed huishoudelijke taken of 
piekergedachten met betrekking tot jouw vrienden of familie. Noteer dus alle 
‘problemen’ waarvan jij het gevoel hebt dat ze rusten op jouw schouders en 
waarvoor je nog actie moet ondernemen.   

Neem daarna een A4-blad en verdeel dit in 4 kolommen, met volgende titels:  

- Verdelen: welke to do’s hoeft je niet volledig zelf te doen maar kan je ook 
samen met anderen doen of zelfs delegeren? 

- Verschuiven: welke verplichtingen kan je verzetten naar een later tijdstip?  
- Verminderen: zijn er taken die je kan vereenvoudigen of zelfs volledig kan 

schrappen?  
- Vergemakkelijken: zijn er werkzaamheden die je kan automatiseren of kan 

outsourcen?    

VOORBEELD: 

 

Vervolgens verdeel je al jouw to do’s over deze 4 kolommen. Wees kritisch voor 
jezelf! Durf de ‘vanzelfsprekendheden’ in vraag te stellen.  

Als je deze oefening gedaan hebt, denk dan eens na over volgende vragen:  

1. Wat valt er je op? Staat er in elke kolom iets? Of staan de meeste taken in 
dezelfde kolom?   

2. Met welke kolom wil je beginnen om deze om te zetten naar de praktijk? 
Als je bijvoorbeeld ‘verdelen’ kiest, denk dan eens na wie deze taken (deels) 
kan overnemen.  

3. Hoe zou je dit concreet kunnen aanpakken? Hoe ga je dit vragen aan deze 
personen? Wanneer ga je dit vragen? Volg je het resultaat nog verder op of 
geef je de taak volledig uit handen? 

 

 

Heb je na het invullen van deze oefening nog bijkomende vragen of vind je het 
moeilijk om de volgende stappen helder te krijgen, neem dan contact op met een 
van onze ervaren en bekwame coaches.  

Het volledige aanbod kan je hier terugvinden: www.mix-match.be/mix-match-
coaching-aanbod.  
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