
Dag 1 Productiviteitschallenge



PRODUCTIEVE EN
RELAXTE WERKDAG

Dag 1

Dag 2

Dag 2

Dag 3

Dag 3

Dagplanning
 

Pauzes

Energizers

Successen vieren

Ontkoppelen



Soraya 

Change &
communicatieconsultant
voor de overheid
Werk-privé-balans coach 

35 jarige Haagse
multipassionate : 



Maak mijn ambities waar

3 jaar tijd 3 promoties.
7-10 x per jaar op vakanties.
Zonder ziek te worden.

Succesvolle onderneming kan
mijzelf maandelijks €2.700
uitbetalen.
Werkweken van 32-42 uur.

 



Ken je me wat langer,
 dan weet je dat 

Griekenland 2e thuis.
Virgo

Nooit uitgetipt ben.  
Miss spaarpotjes ben.

      (sterrenbeeld maagd).



Doel challenge

 Tijdwinst van minimaal 1 uur per werkdag.
 Relaxte werkdag voor jou.
 Tijd en headspace voor me-time/selfcare.

1.
2.
3.



Doel dag 1
Doel van de challenge geen haast/overwhelmedness als je naar de
takenlijst kijkt en meer gedaan krijgen. 



Welke intentie zet jij
 voor deze workshop? 

Maak je doel simpel en concreet. 
Zet het in de chat voor de extra
motivatie. 

Schrijf het op een
post it en hang 'm op. 
2 min.



Dagplanning bepalen
Dagplanning --> jaarplanning. 
Jaarplanning deel je op in kwartalen, van kwartaal naar maand en van
maand naar week. 

Hoe jij je dag inricht bepaalt je leven. Stop 365 dagen bij elkaar en je
hebt een jaar. Tel de jaren bij elkaar op en je hebt een heel leven. 



Jaarplanning buiten 
beschouwing

Jaarplanning richt ik in deze challenge niet op, want dat heeft met je
gehele business en lifestyle te maken. Daar heb ik een heel programma
over. 

Als je je jaarplanning niet helder hebt. Plan dan vandaag 50 min in om
daaraan te werken. Wil je tot je jaardoelen komen? DM mij dan en dan
stuur je ik een paar vragen die je aan jezelf kan stellen. 



Top- en bonustaken aanpak

Backlog 
3 Toptaken 
2 Bonustaken 
2-minuten regel



Backlog

Bepaal 1 plek waar je dagelijkse to do’s zet. #dagplanning

Kies 1 plek waar je alle taken dumpt. #backlog

Maak in de backlog 2 kolommen/rijen wat jij prettig vindt. 1 voor
werk en 1 voor privé. 



ZAKELIJK PRIVÉ

Backlog
Ook wel braindump

Instagram live.
Podcast opnemen en

Facturen uploaden.
Omzetcijfers checken en 

Homepage aanpassen.

      verwerken in content.

     checkin bij boekhouder. 

Belastingaangifte
Planten water geven 
Stofzuigen
Ketchup kopen
Laura bellen
Langsgaan bij mama 



Top 3 is belangrijk

Zonder planning aan de dag beginnen zie
ik als zonder lijstje naar de supermarkt

gaan.
Je begint gewoon maar, je verdwaalt in

wat je nodig hebt, loopt 3 keer naar
hetzelfde gangpad. Je komt terug met

boodschappen die je niet allemaal nodig
hebt.



3 TOPTAKEN
Grote taken die je in 50 minuten kan doen en die echt vandaag af
moeten. 
Voorbeeld: Offerte uitwerken, salespage op website maken,
projectplan maken. Rond eerst deze taken af voordat je naar de
bonustaken gaat. 

2 BONUSTAKEN
Kleinere taken die niet per se vandaag opgepakt moeten worden. 
Voorbeeld: podcast live zetten en social media promotie doen,
gebundeld DM’s beantwoorden.



2-minuten regel
Als je taken tegenkomt en die binnen 2 minuten gedaan kunnen
worden, pak die dan meteen op. Anders bezetten ze kostbare
headspace. 

Voorbeeld: je ziet een mailtje van je VA met de vraag of jouw podcast
morgen live kan. 



Afgeleid

Niets is vervelender dan afgeleid
zijn als je moet werken. 

Wanneer je weet wat je doet om
jezelf af te leiden dan weet je ook
wat je kunt doen om jezelf te laten

focussen. 



Productiviteitskiller
Wat zorgt er bij jou voor dat je wordt afgeleid van je werk en waardoor
het super moeilijk is om terug te gaan naar de oorspronkelijke taak. 

Bij mij is dat honger en dan uit dat zich door alleen maar willen scrollen
op Instagram. 

Wat is dat bij jou en hoe uit dat zich? 



Productiviteitskillers
Teveel inplannen en op je lijst
Teveel tabs open. 
Social media plings (kies wat voor jou werkt). 
Gebrek aan focusblokken. 
Geen pauzes 
Alles door elkaar doen i.p.v. batchen. 

   



Batchen
Is het bundelen van taken. Dit bespaart je meteen tijdwinst. 

Voorbeelden van batchen: content creëren, met nadruk op alleen   
 creëren; content plaatsen.



Post it met 
jouw doel

Test met de
toptaken aanpak

 

Meet het aantal 
pauzes

 

1

2

3



VRAGEN?
Accountability zorgt er voor dat je jouw 

doelen sneller en beter behaalt. 
Dus deel je post it met mij of tag me in de post

waarin je jouw doel uitspreekt. 
 



Tijdens je werkdag

Even sparren? Stuur mij dan een berichtje. 
 
 

Instagram: soraya.koen

LinkedIn: Soraya Koendjbiharie

Email: soraya@workvacationvibes.com 

mailto:soraya@workvacationvibes.com

