
Begonnen	  projecten	  die	  nog	  niet	  af	  zijn	  
Projecten	  die	  nog	  begonnen	  moeten	  worden	  
Voornemens	  /	  belo9en	  aan:	  

baas/partner	  -‐	  collega’s	  -‐	  Ondergeschikten	  -‐	  andere	  organisa6es	  -‐	  klanten	  -‐	  
accountant	  -‐	  advocaat	  etc.

Communica=e	  (intern	  /	  extern)
zelf	  doen	  of	  reageren	  op:
telefoontjes	  -‐	  voicemail	  -‐	  email	  -‐	  oproepen	  -‐	  faxen
brieven	  -‐	  memo’s

schrijfwerk	  dat	  geschreven	  of	  ingeleverd	  moet	  worden:
rapporten	  -‐	  evalua6es	  /	  recensies	  -‐	  voorstellen	  -‐	  ar6kelen	  -‐	  
promo6emateriaal	  -‐	  Handleidingen	  /	  instruc6es	  -‐
redac6ewerk	  -‐	  herschrijven

wie	  moet	  van	  welke	  besluiten	  op	  de	  hoogte	  worden	  gebracht?
Belangrijk	  om	  te	  lezen	  /	  door	  te	  kijken
Financieel

cashflow	  -‐	  sta6s6eken	  -‐	  budgeDen	  -‐	  voorspellingen	  /
ramingen	  -‐	  winst-‐	  en	  verliesrekening	  -‐	  balans	  -‐	  krediet

Planning	  /	  organisa=e
formele	  planning	  (doelstellingen,	  opera6onele	  doelen)	  -‐
huidige	  projecten	  (volgende	  stadia)	  -‐	  komende	  projecten
bedrijf	  /	  marke6ngplannen

Organisatorische	  ini=a=even
belangrijke	  gebeurtenissen	  -‐	  vergaderingen	  -‐	  presenta6e
organisa6estructuur	  -‐	  veranderingen	  in	  faciliteiten	  -‐	  
installa6e	  nieuwe	  systemen	  /	  apparatuur	  -‐	  reizen

Banken:	  credit	  /	  debet	  /	  cash
Administra=e

juridische	  kwes6es	  -‐	  verzekeringen	  -‐	  personeel	  -‐	  beleid	  /
procedures

Klanten:	  intern	  /	  extern
Marke=ng	  /	  promo=e	  /	  verkoop
Te	  organiseren	  vergaderingen
Klantenservice
Systemen

telefoons	  -‐	  computers	  -‐	  kantoorapparatuur	  -‐	  andere	  apparatuur
sanitair	  -‐	  archief	  -‐	  opslag

Inventarisa=elijsten	  /	  voorraden
Kantoorplek

kantoororganisa6e	  -‐	  meubilair	  -‐	  decora6e
Wacht	  op…

informa6e	  -‐	  gedelegeerde	  taken	  /	  projecten
voltooiing	  belangrijk	  voor	  projecten

Antwoorden	  op
brieven	  -‐	  memo’s	  -‐	  telefoontjes	  -‐	  verzoeken	  -‐	  terugstor6ngen	  -‐	  kleingeld	  -‐	  
verzekeringen	  -‐	  bestelde	  items	  -‐	  items	  die	  gerepareerd	  worden	  -‐	  kaartjes

Beslissingen	  van	  anderen
Professionele	  ontwikkeling

trainingen	  /	  seminars	  -‐	  dingen	  die	  u	  moet	  leren	  -‐	  dingen	  die	  u	  moet	  opzoeken	  -‐	  
vaardigheden	  die	  u	  moet	  leren/oefenen,	  vooral	  wat	  betreI	  computers	  -‐	  
videotraining	  -‐	  cv’s
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Opleidingen	  buiten	  het	  bedrijf
Research:	  u	  moet	  onderzoek	  doen	  naar…
Kleding	  voor	  op	  het	  werk

Werk



Begonnen	  projecten	  die	  nog	  niet	  af	  zijn
Projecten	  die	  nog	  begonnen	  moeten	  worden
Voornemens	  /	  belo9en	  aan	  anderen
	   levenspartner	  -‐	  kinderen	  -‐	  familie	  -‐	  vrienden
(Uit)geleende	  items
Projecten:	  andere	  organisa=es

dienstverlenend	  -‐	  vrijwillig
Communica=e
	  	   familie	  vrienden	  werk
	  	   zelf	  doen	  of	  reageren	  op:	  telefoontjes	  -‐	  brieven	  -‐	  kaarten
Speciale	  gebeurtenissen

verjaardagen	  -‐	  jubilea	  -‐	  huwelijken	  -‐	  afstuderen	  /	  school	  af
	   vakan6es	  -‐	  reizen	  -‐	  weekendtripjes	  -‐	  vrije	  dagen
	   sociale	  gebeurtenissen	  -‐	  culturele	  evenementen	  -‐	  sportwedstrijden
Onderzoek	  naar	  dingen	  om	  te	  doen

plaatsen	  om	  te	  bezoeken
	   mensen	  om	  te	  ontmoeten	  /	  uit	  te	  nodigen
	   lokale	  aDrac6es
Administra=e

financieel:	  rekeningen	  -‐	  banken	  -‐	  beleggingen	  -‐	  leningen	  
	   belas6ngen
	  	   verzekeringen
	  	   juridische	  kwes6es
	  	   archief
Wacht	  op…

bestelling	  postorderbedrijf	  -‐	  repara6e	  -‐	  terugstorten	  -‐	  geleende	  items	  -‐
	   medische	  gegevens
Huis	  /	  huishouden

verhuurder
	   eigenaarschap:	  weDelijk	  -‐	  onroerend	  goed	  -‐	  belas6ngen
	   aannemers
	  	   kachel	  /	  verwarming	  -‐	  loodgieterswerk	  -‐	  elektriciteit	  -‐	  dak
	   tuin	  -‐	  oprijlaan	  -‐	  muren	  /	  vloeren	  /	  plafonds	  -‐	  decora6e
	   meubilair	  -‐	  sanitair	  -‐	  huishoudelijke	  apparaten
	   lichtpeertjes	  /	  bedrading	  -‐	  keukenspullen
	  	   ruimtes	  die	  beter	  georganiseerd	  /schoongemaakt	  moeten	  worden
	   computers:	  soIware	  -‐	  hardware	  -‐	  aanslui6ngen	  -‐	  cd-‐roms	  -‐	  email	  /	  internet
	   apparaten:	  TV	  -‐	  DVD	  -‐	  muziek	  /	  cd’s	  -‐	  camera’s	  /	  films	  -‐
	   telefoons	  -‐	  antwoordapparaat
	   sportuitrus6ng
	   kasten	  /	  kleren
	   garage	  /	  opslag
Repara=e	  /	  onderhoud
	   auto	  -‐	  fietsen	  -‐	  gereedschap
Bagage
Huisdieren
Gezondheidszorg
	   dokter	  -‐	  tandarts	  -‐	  specialisten
Hobby’s
Boeken	  /	  platen	  /	  banden	  /	  cd’s
Boodschappen

doe-‐het-‐zelf-‐zaak	  -‐	  apotheek	  /	  drogist	  -‐	  supermarkt	  -‐	  stomerij
	   kantoorboekhandel
Buurt
	   verenigingen	  -‐	  scholen	  -‐	  gemeente	  -‐	  bestuur
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