Actueel

Overzicht geeft rust:

@

organiseer uw e-mail
Door: Fabia Hooykaas

E

r zijn zaken waar we voor opgeleid zijn, waar we veel van weten en ons ook in thuis voelen.
Er zijn ook zaken die overkomen ons. We zijn er niet voor opgeleid, we doen ze erbij maar er

wordt wel verwacht dat we het goed doen. In dit geval heb ik het over E-mail. Over deze populaire
manier van communiceren zijn veel misverstanden, er is onkunde en nog veel belangrijker er is
eigenlijk niemand die zegt hoe u ermee moet omgaan.

E-mail hoopt op. Voor u het weet zit uw
inbox vol. Ook met ongevraagde mail.
E-mail is vluchtig en vaak gaat het van:
ik zal even snel antwoorden.
E-mail leidt tot misverstanden. U krijgt
geen intonaties mee zoals wanneer u
met iemand spreekt. Menig goede
relatie, zowel zakelijk als privé, heeft er
een deuk mee opgelopen. Maar aan de
andere kant blijkt dat er minder wordt
gelogen in E-mails en mensen hun
mening beter kunnen verwoorden.
E-mail leidt tot minder rust.
Hoe houd ik mijn inbox leeg?
Stap

1 Maak mappen

Maak mapjes aan de linkerzijde naast
de inbox. Werk met namen of zet voor
de namen cijfers. Bijv. 01-inkoop.
Werkt u met cijfers voor de namen dan
kunt u zelf de prioriteit van de map
bepalen.
U handelt als volgt om een mapje aan
maken:
Ga op de inbox staan
Klik met de rechtermuisknop, er
verschijnt een rijtje mogelijkheden
Klik op nieuwe map
Typ een naam in voor de nieuwe
map bijv. 01-inkoop
Klik op OK

Maak in ieder geval de volgende
mapjes aan:
Te doen (of welke naam je eraan wilt
geven)
In afwachting
Lezen
Stap

2 Schoon schip in de inbox

Ga naar het oudste bericht
Vraagt het om actie? Handel het
direct af. Lukt dat niet sleep het dan
naar de ‘Te doen’ map
Is het een taak. Noteer deze op uw
taaklijst en delete de mail
Delete onnodige mail
Archiveer en doe dat op de volgende
manieren:
In de aangemaakte mappen van uw
in-box
Op uw C-schijf
Op uw stukje ruimte op de server
Wacht u op antwoord, sleep het naar
de map ‘In afwachting’
Een twijfelgeval: maak een map
‘Twijfelgevallen’, deze kunt u na een
paar weken alsnog leegmaken.

Stap

3 Handel af!!

Houdt vast aan deze gouden regel:
HANDEL AF EN BESLIS NU en zonodig
VERWIJDER HET NU. Maak hier een
werkgewoonte van.
Stap

4 Reserveer tijd voor E-mail

Spreek met uzelf bepaalde tijdstippen
van de dag af die u gebruikt om uw
E-mail te checken. Dit voorkomt
achterstand. We kennen papieren
stapels maar veel E-mail vormt een
digitale stapel.
Stap

5 Onderhoud uw systeem

Een archief is dynamisch, ook een
elektronisch archief. U maakt nieuwe
mappen aan bij nieuwe projecten,
klanten e.d.. Maar projecten die
afgerond zijn die kunt u verwijderen.
Of misschien niet hele mappen maar
wel mail die in de mappen staan.
Houd uw archief schoon.
Deze basis helpt u een ﬂinke stap
verder. Volgende maand gaan we nog
iets dieper in op het optimaal
gebruiken van deze communicatievorm.
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