
REKEN AF MET
JE MAILBOX
Maak een einde aan het tijdslurpen 
van je mailbox



HERKEN JE DIT?

JE MAILBOX ZORGT VOOR STRESS

Heb je veel vragen van klanten te lezen en te 
beantwoorden? En geen idee hebben wanneer je daar 
tijd voor hebt? 

JE WORDT CONTINU AFGELEID  DOOR JE INBOX

Iedere keer als je die melding van een nieuwe e-mail in je 
beeldscherm krijgt, ga je toch even kijken.  Wie weet is 
het wel een nieuwe klant….

JE HEBT ALTIJD VEEL ONGELEZEN  MAILS 

En die worden nooit minder alleen maar meer. Je kan er 
niet meer tegenop werken en voelt je schuldig naar je 
klant. Die wacht al zolang op een antwoord.



Een mailbox is voor de meeste mensen een

tweede TO DO lijst geworden. Naast een

planningstool of de TO DO lijst op je bureau,

heb je ook nog je mailbox en veel mails.

Het geeft je een onrustig gevoel en het

kost elke dag weer energie.

E-mails en berichten op je telefoon leiden

ons erg af. Ze kunnen ook veel stress

veroorzaken waardoor je je ongelukkiger en

minder productief voelt. We hebben ons

tegenwoordig opgelegd alles te moeten

volgen en overal van op de hoogte te

moeten zijn. FOMO (Fear OF Missing Out) is

je beste vriend(in) geworden.

Gelukkig kan het ook anders. 

Door voor jezelf een email-routine in te

bouwen. En een paar kleine aanpassingen

in je mail te doen die ervoor zorgt dat je

met een rustiger gevoel aan je mailbox

begint  . Je weet simpelweg dat het

“geregeld” is.

Met de volgende tips kun je voor eens en

altijd afrekenen met die tijdslurpende

mailbox

HET KAN
OOK
ANDERS!



Zet je meldingen uit – iedere keer dat je een 

“ping” hoort ben je afgeleid van datgene waar je 

op dat moment mee bezig was. Het kost je een 

aantal minuten, soms zelfs een kwartier, om weer in

de flow van het werk te komen.

Haal je mail van je telefoon – dan zit je even op 

de bank te relaxen en dan hoor je een mailtje 

binnenkomen. De nieuwsgierigheid om toch even te

kijken, kun je niet bedwingen. Je weet dat je er niets

mee kunt, want je zit niet achter je laptop. Door  te

kijken, heb je toch weer 2 minuten van je relaxtijd 

besteed aan werk – zonde!

Schrijf je uit bij nieuwsbrieven die je 3x achter 

elkaar niet gelezen hebt – nieuwsbrieven zijn 

tegenwoordig een mooie vulling van de mailbox.  Je

interesse verandert en je vergeet dat je nog 

ingeschreven was voor een bepaalde nieuwsbrief. 

Schrijf je daarom uit – je kunt je altijd weer 

inschrijven als je daar weer interesse in hebt.

AFLEIDING WEGNEMEN

MIJN TIPS

TIP 1

pn

Bij politie, defensie en brandweer leren ze met

etherdiscipline om zo kort en duidelijk mogelijk te 

communiceren met elkaar. Daar kun jij in de mails 

die jij maakt ook wat mee….

Gebruik per mail 1 onderwerp – ook als je 

meerder onderwerpen naar een ontvanger wilt 

sturen. Het is handiger in antwoorden en handiger 

in het verwerken van je mail.

Probeer je onderwerp kort te formuleren: 

 maximaal 5 woorden. Gebruik geen hele zinnen, 

want die worden toch niet zichtbaar gemaakt in 

een mailprogramma.

Vermijd emotie in de mail – als je merkt dat een 

mail je raakt, zet hem dan even opzij en wacht met

antwoorden. De tijd die je besteedt aan het 

beantwoorden vanuit je emoties, is vaak onnodig 

lang. Wanneer je wacht, kun je vaak met wat meer 

afstand en met minder tijd de mail beantwoorden.

ETHERDISCIPLINE

TIP 2

Kies een vast moment op de dag dat je je mail 

bekijkt en bekijk je mail gedurende de dag liever 

niet of zo min mogelijk.

Installeer een autoresponder waarin je laat 

weten wanneer jij je mail leest – dit is direct 

duidelijk naar de zender van je mail.

Maak een mappenindeling aan de hand van de 

ACTNOW met OHIO

ORGANISEER JE MAILBOX

TIP 3



 AGENDA

 CONCEPTEN

 TO DO

 NIET NU (INPLANNEN)

In de map agenda komen de mails met een afspraak of een datum met bijvoorbeeld

een zoomlink. Als de afspraak dan daar is heb je binnen no-time de juiste mail en/of

zoom-link te pakken.

ACT NOW
MAPPENINDELING

Er zijn vast een aantal mails waar je vaak een soortgelijk antwoord geeft. Deze zou je

in concept alvast klaar kunnen zetten en als je dan wilt antwoorden hoef je alleen de

tekst te kopiëren in de te beantwoorden mail

Hier zet je de mail in die je binnen 5 min kan afhandelen. En dat doe je dan ook doe

je dan ook direct nadat je de mails hebt verdeeld over de mappen. Deze map ik dan

ook leeg na je emailroutine.

Hier gaan de mails in waar je tijd voor nodig hebt. Voor elke mail ruim je gelijk wat

tijd in, in je agenda zodat je niet vergeet deze TO DO te doen.

 OPSLAAN / ARCHIEF

 WACHTEN OP

Er zijn mails die je wilt bewaren en die zou je nog kan onderverdelen in verschillende 

projecten. Tegenwoordig zijn de zoekfuncties van mailprogramma’s zo goed dat je een

opgeslagen mail vaak wel snel terugvindt. Wel zou je de volgende map kunnen maken: 

Actie’s voor VA – een map voor de mails die je wil delen met je VA.

Hierin bewaar je (tijdelijk) de mails waar je op een antwoord van een ander wacht.

EN OHIO DAN? 

WAAR STAAT DAT VOOR....



Op een vast tijdstip open je je

mailbox

Besluit van elke mail in welke map

die moet. Gebruik de ACT NOW

mappen-indeling.

Plan in je agenda de mails die in

je  “NIET NU” map zijn gezet.

Beantwoord of behandel de mails

uit “TO DO”

Bekijk één keer per week (liefst op

een vaste dag) de map AGENDA

en verwijder de afspraken die

voorbij zijn.

Kijk je WACHTEN OP map na en

waar actie nodig is verplaatst de

mail naar “TO DO” of “NIET NU” –

en plan het in!

Behandel het maar 1 keer * – probeer

je email maar één keer door je virtuele

vingers te laten gaan en daarbij kan

de volgende e-mailroutine je helpen.

Dagelijks:

Wekelijks:

O.H.I.O.
ONLY HANDLE IT ONCE

*Bron: Goed Werk - Cynthia Schulz



Het is mijn missie om succesvolle 

ondernemers te ontzorgen in alles wat te

maken heeft met klantcontact & 

 klantenservice. Zodat we samen een 

fantastische klantbeleving neerzetten voor 

jouw klanten.

Aangenaam, ik ben de 

Chief Happy Customer

Loop jij vast in het organiseren van je 

klantcontact of heb jij geen energie meer 

om alles zelf te doen? Blijft die mailbox 

een ding? 

Plan dan een gratis Chief Meeting in!

Je maakt dan kennis met mij en we kijken 

samen wat je nodig hebt!

WWW.KANTOORHIPPIE.NL

angelique@kantoorhippie.nl

 

 

 

SUCCES!
Als je dit allemaal gedaan hebt en je werkt een week met de nieuwe e-mailroutine, dan 

weet ik zeker dat je meer tijd overhoudt voor andere zaken in je bedrijf!

Lukt het nu niet of heb je nog vragen?

Stuur me gerust een mail of een DM via Instagram
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https://calendly.com/angelique-kantoorhippie/30min
https://kantoorhippie.nl/
mailto:mail@kantoorhippie.nl

