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hoe houdt u  uw overvolle inbox   beheersbaar? 

 

De bezem door 
de e-chaos! 

 

 

iedere dag komen achter elkaar e-mailberichten binnen in uw 

mailbox. Eigenlijk staan ze daar vervolgens kriskras door el- 

kaar. Dat kan een gevoel van onrust geven, want het overzicht 

is vaak ver te zoeken. Waar moet u beginnen om orde aan te 

brengen in deze digitale berichtenstroom? Het draait allemaal 

om structuur. Tips om weer grip te krijgen op uw overstromen- 

de inbox in Outlook! 

Voor een overzichtelijke inbox kunt 

u aan de volgende mapjes denken: 

▪ Het ‘To-Do-Mapje’ of simpelweg ‘Te 

Doen’. Sommige e-mails vragen om 

meer aandacht dan een snel, simpel 

antwoord. Daar moet u tijd voor ma- 

ken, dus parkeert u ze. U kunt deze 

mails ook in uw agenda slepen zodat u 

voor het beantwoorden direct een tijd- 

stip reserveert. 

▪ Mapjes met de naam ‘Te doen voor…’ 
en ‘Afgehandeld voor...’. Dit is vooral 

Om uw inbox weer de baas te worden, 

zult u orde moeten scheppen in de 

chaos. Dat klinkt als een hele klus, maar 

u kunt beter de koe bij de horens vat-  

ten en hier gewoon mee beginnen. 

Gaandeweg gaat er weer licht schijnen 

aan het einde van de tunnel, en krijgt u 

weer overzicht. Maak om te beginnen 

mapjes aan de linkerzijde van uw inbox. 

Plaats het liefste ook cijfers voor de na- 

men van deze mapjes. Zo kunt u zelf de 

volgorde én dus ook de prioriteit bepalen. 

Outlook heeft de neiging om alle map- 

pen op alfabetische volgorde te zetten. 

Niet alleen de onderwerpen waaraan u 

werkt geeft u een mapje, ook de mensen 

waarmee u veel communiceert en die 

niet ‘passen’ in een specifiek   onderwerp. 

handig als u e-mailberichten beheert 

voor uw manager of iemand anders die 

u ondersteunt. 

▪ Een mapje ‘In Afwachting’. Hierin 

plaatst u de berichten die u zelf ver- 

stuurd heeft en waarop u nog geen ant- 

woord heeft gekregen. Wees daarom in 

uw e-mails altijd duidelijk vóór welke 

datum u een antwoord verwacht. Eén 
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in welke categorie e-mailgebruikers kan men ú scharen? 

Soms is een overstromende inbox ook   net alsof u iemand een commando ▪  Hoe u wizardregels maakt, zodat Out- 

een kwestie van gebrekkige kennis. Veel   geeft.  look zelf al een stuk van het sorteren, 

secretaresses en managementonder- ▪  Hoe u categorieën aanmaakt in de ta-  archiveren en weggooien kan doen? 

steuners vinden dat ze veel weten van  kenlijst, zodat u kunt zien welke taken u  Dat scheelt u een hoop tijd! 

Outlook. Maar dat kan in de praktijk nog  nog voor wie gaat doen, of welk project ▪  Hoe u autoarchiveren kunt instellen, 

tegenvallen. Een korte checklist om te kij-  u nog te doen heeft?  zodat Outlook berichten voor u kan 

ken in welke categorie u valt. Weet u: ▪  Hoe u een collega autoriseert, zodat zij  weggooien die ouder zijn dan een 

▪ Hoe u berichten invoegt in agenda- gemakkelijk in uw agenda en Postvak In bepaalde datum? En hoe u dat per 

afspraken? kan kijken, en ze niet opnieuw hoeft in te mapje kunt instellen, maar dat dit ook 

▪ Hoe u van een bericht een taak maakt? loggen als ze u moet vervangen tijdens afhankelijk is van hoe de IT-afdeling dit 

▪ Hoe u in uw agenda een taak invoegt? ziekte of vakantie? geregeld heeft? 

▪ Hoe u een taak kunt toewijzen aan een ▪  Hoe u bijlagen in één keer op de goede En dit zijn nog maar een paar voorbeel- 

collega? Spreek wel eerst af dat u deze  plek kunt opslaan, zonder dat u ze eerst den van efficiënte toepassingen, er zijn er 

functie gaat gebruiken, anders lijkt het  hoeft te openen? nog veel meer. 



“ 

 

 
 
 

keer per week deze map controleren is 

dan voldoende. 

U kunt ze ook naar uw agenda slepen 

en op de datum zetten wanneer u weer 

aan de correspondentie herinnerd wilt 

worden als u dan nog niets gehoord 

heeft. Uw e-mailprogramma helpt u 

in dat geval een handje met onthou- 

den. En dat zorgt weer voor voldoende 

ruimte in uw hoofd voor andere, be- 

langrijkere zaken! 

Nu kunt u aan de slag met de grote 

schoonmaak. Begin bij het oudste be- 

richt, en stel uzelf de vraag: ‘Is het nood- 

zakelijk om deze mail te  bewaren?’. 

 

fruitig 

Maak daarbij onderscheid tussen ‘nice to 

know’ en ‘need to know’. Vraag u nooit af 

of u het ooit nog eens nodig heeft, maar 

vraag u af wáár u het kunt vinden als dat 

zo is. Geen moeilijk te beantwoorden 

vraag? Dan heeft het waarschijnlijk ook 

geen ernstige gevolgen voor uw werk- 

zaamheden als u het mailtje verwijdert. 

Verplaats hem in dat geval naar één van 

de mappen of nog beter, gooi hem weg. 

Doe dit met elk bericht in uw    inbox 

totdat deze helemaal leeg is. Nu kunt 

u weer fris en fruitig aan de slag. 

Wist u trouwens dat er veel hulpfunc- 

ties in uw e-mailprogramma zitten? Zo 

kunt u filters voor spam instellen én met 

de wizardregels berichten automatisch 

laten verplaatsen naar de map waarin 

ze thuishoren. U zult waarschijnlijk 

nog veel met het programma moeten 

werken, dus u kunt er in dat geval maar 

beter het beste uithalen. Dat bespaart 

een hoop tijd én stress. Misschien 

moet u uzelf er andere gewoontes voor 

aanleren, maar de gouden regel bij het 

gebruik van e-mail is: ‘Doe het nú!’. 

Beslis meteen of een mailtje interessant 

voor u is. Direct een heldere beslissing 

nemen over wat u met een e-mailbericht 

doet, is de grootste tijdspaarder die u 

kunt bedenken. Heeft een e-mailbericht 

voor u geen nut of waarde? Verwijder 

die mail of stuur hem door naar ie- 

mand anders. Beslis daarna of u op de 

andere mailtjes direct antwoord kunt 

geven, en als het een kleine moeite 

is om dat te doen, doe het dan ook. 

 
 

Medium 

Als u beslissingen uitstelt, creëert u ei- 

genhandig achterstanden waarin u op 

een gegeven moment kopje onder gaat. 

Plan voor het afhandelen en wegwerken 

van uw e-mail zoveel mogelijk een vast 

tijdstip in op uw werkdag. Controleer 

uw berichten maximaal een keer   of 

drie per dag: bijvoorbeeld ’s morgens 

bij binnenkomst, na de lunchpauze 

en aan het eind van de middag nog  

een laatste keer. Als u bang bent om 

dringende e-mails te missen, is het 

misschien goed om u te realiseren dat 

mail niet het meest geschikte medium 

is om dringende zaken te regelen. 

 

puur 

Het helpt ook als u bedenkt dat de mees- 

te mensen regelmatig niet bereikbaar 

zijn. Ze kunnen druk aan het werk zijn, 

in vergadering zitten of misschien wel 

gewoon naar het toilet zijn. Dat voorkomt 

ongeduld als u niet meteen antwoord 

krijgt. Er zijn nog nooit problemen 

ontstaan die puur en alleen via e-mail- 

correspondentie opgelost of voorkomen 

 

 

Archief beweegt 

mee met de inhoud van 

uw taken ” 
hadden kunnen worden. Relativeren 

helpt ook buitengewoon goed als u het 

gevoel heeft altijd per e-mail bereikbaar 

te moeten zijn. Als het écht belangrijk 

is, weten mensen u echt wel te vinden.  

Een lege inbox betekent daarnaast    rust 

in uw hoofd. Dit alleen al zou voldoende 

motivatie moeten zijn om hiernaar te 

streven, en het vervolgens ook zo te hou- 

den. Houd uw digitale archief bij, want 

een archief beweegt mee op de inhoud 

van uw taken. Projecten komen en gaan 

en dagelijks komen er weer nieuwe 

mailtjes binnen. En vergeet niet om ook 

uw deleted items weer te   verwijderen! 

 

Dodelijk 

Tot slot nog een wijze technische raad: 

dodelijk voor de ruimte in uw inbox zijn 

e-mailberichten met attachments. Berich- 

ten met zware bijlagen kunt u het beste 

in een mapje ‘Lezen’ plaatsen óf nog be- 

ter: opslaan op de server als u zeker weet 

dat u er nog wat mee moet of wilt doen. 
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