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E-mail beheer en Time Management

In deze training leer je omgaan met grote 
stromen e-mails volgens Time Management 
principes.

Inhoud van de training Time for E-mail
• Pas time management principes toe op jouw e-mail met behulp 

van Outlook
• Het ‘Clean inbox’ principe
• Manage jouw e-mail met Outlook:
• Stroomschema voor een clean inbox 
• Snelle stappen gebruiken voor super snelle afhandeling van 

e-mails
• Verborgen Outlook mogelijkheden zoals directe celbewerking
• Sneltoetsen in Outlook
• Werken met categorieën
• E-mail super snel verwerken
• E-mail filters 
• Zelf  werken met taken; Creëer ruimte voor creativiteit, rust in jouw 

hoofd en overzicht in jouw To-do’s
• Verbergen van gecompleteerde taken
• Werken met een dag-, week en/of  maand-plan
• To-do lijsten
• Groepeer taken in combinatie met prioriteiten
• Gebruik verschillende agenda lay-outs
• Geboekte tijd en beschikbare tijd
• Olifant-taken
• Organiseer bestanden en documenten
• Sorteer en groepeer juist
• Samenwerken aan team taken
• Ervaringen bij vergelijkbare organisaties
• Best practices voor e-etiquette en protocollen
• Jouw specifieke situatieVraag direct offerte aan

Manage jouw E-mail en tijd met behulp van een korte training 

Jouw mailbox loopt steeds weer vol. Je wenst overzicht en de controle over de vele inkomende en verzon-
den berichten. Telkens heb je het voornemen schoon schip te maken, maar je hebt er de tijd niet voor.

Na het volgen van deze praktische training weet je precies hoe alle e-mail efficiënt en volgens timemanage-
ment principes beheerst kan worden. 

We bieden je meer dan een visie. 

Een doordachte en bewezen werkmethode met een concrete oplossing voor jouw specifieke werkzaam-
heden.

Eén dagdeel training bv. gecombineerd met een dagdeel coaching op jouw werkplek levert je vanaf  de 
volgende dag meteen al veel tijdwinst op.

• Gebruik Outlook om tijd en e-mail te dirigeren
• Leer timemanagement toe te passen op alle e-mails volgens het ‘Clean Inbox’ principe
• Transformeer chaos in orde en ‘control’ en wordt weer baas van jouw eigen werkplek, creëer ruimte 

voor creativiteit, rust in jouw hoofd en overzicht in je To-Do’s

Maatwerk in-company trainingen

AVK is gespecialiseerd in incompany trainingen (bij jou op locatie) die geheel op maat worden gemaakt. 
Onze trainingen worden afgestemd op de behoeften en wensen van de organisatie en deelnemers. Tij-
dens de interactieve training is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.
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E-mail minderen
We worden overladen met e-mails, maar 
zijn die nou ook allemaal nodig?

In deze training gaan we de strijd aan met nutteloze 
e-mails binnen jouw organisatie.

Aandachtspunten in de training

• Tips en tricks voor slimmere communicatie

• Zinloze/inhoudsloze email buitenspel zetten

• Weg met ‘over de schutting’ mails

• Documentmanagement in plaats van attachment

• Hoe zet je Outlook in bij co-creatie

• Ban verboden mails

• Meten is weten; resultaat is gegarandeerd en meetbaar

• Alternatieven voor mail kennen en gebruiken

Het e-mail etiquette spel

Vraag nu een offerte aan

Is het einde van het medium e-mail nabij?
E-mail is de nieuwe fax en zal, zoals het in de huidige vorm gebruikt wordt, stoppen te bestaan. Mail 
wordt nu nog veelvuldig gebruikt maar zeker ook misbruikt op elk kantoor. Vrijwel elke kantoormede-
werker ervaart e-mail als een flinke, soms zelfs stressvolle, taak. Tijd om stappen te ondernemen en de 
werkdruk te verlagen met behulp van de training E-mail Minderen.

E-mail Minderen Training: de toekomst van e-mail
In de training E-mail Minderen, speciaal voor de hele organisatie, een team of  afdeling, ga je aan de 
slag om de interne en externe communicatie geschikt te maken voor de toekomst, 100% toegespitst op 
jouw organisatie. Na de training heb je een beknopt handboek, een duidelijke e-mail etiquette en een 
team dat enthousiast is om modern te gaan communiceren.

Interne social media en online ontmoetings- en vergaderruimten zijn de toekomst!

Maatwerk in-company trainingen

AVK is gespecialiseerd in incompany trainingen (bij jou op locatie) die geheel op maat worden ge-
maakt. De maatwerk training E-mail Minderen is modulair opgebouwd en kan worden aangeboden in 
een korte inspirerende workshop of  management sessie, tot een meerdaagse trainings- en coachings 
traject. 

Het e-mail etiquette spel is een zakelijk 
spel om e-mail etiquette bespreekbaar 
te maken en zo tot goede afspraken te 
komen en overvolle mailboxen te voor-
komen. Tijdens het spel ga je als team 
samen de dialoog aan aan de hand van 
vragen, stellingen, video’s en voorbeel-
den over zakelijk e-mail gebruik. 

Het e-mail etiquette spel kan los van een 
worden gespeeld maar voor de beste 
resultaten adviseren wij het spel in com-
binatie met een e-mail training.

E-mail etiquette spel
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Werken in plaats van e-mailen
Blended learning; een mix van klassikaal  
leren en online videocoaching.

Een lege inbox, je bureau op orde en tijdswinst beha-
len, daar draait het om in deze combi van een korte 
klassikale training gevolgd door (video-) coaching.

Vraag nu een offerte aan

Blended learning: Werken in plaats van e-mailen!
Het ‘Werken in plaats van e-mailen’ traject draait om op orde zijn met een leeg bureau en lege inbox. 
Met deze blended learning methode krijg je gegarandeerd weer overzicht in je acties en een goed 
doordacht plan om deze werkwijze vol te houden. 

Na een korte klassikale training ontvang je een aantal weken korte video’s in je mailbox met voorbeel-
den, oefeningen en tips om jouw inbox leeg te maken en te houden. Doordat je telkens met maar 1 on-
derwerp direct aan de slag gaat zul je zien dat je werkwijze als vanzelf  veranderd en dat de opgedane 
kennis echt blijft kleven.

Tijdsbesparing Garantie met unieke blended learning methode
De blended learning methode bestaat uit:

• Een klassikale training van 1 dagdeel: ‘Werken in plaats van e-mailen’
• 26 leer- en herhaalmomenten middels 2 minuten leren “Inbox Zero”. Een videocoach die je 4 keer 

per week een korte tip stuurt waar je meteen mee aan de slag kunt.
• Een personal coach die je helpt met slimmer werken
• Ondersteuning op afstand via de e-mail helpdesk

Bij het volgen van deze methode leveren we een tijdbesparing garantie van minimaal 30 minuten 
per week! Mits wordt voldaan aan de voorwaarden en uitgangspunten gesteld in de intake.

Maatwerk in-company trainingen

AVK is gespecialiseerd in incompany trainingen (bij jou op locatie) die geheel op maat worden ge-
maakt. Onze trainingen worden afgestemd op de behoeften en wensen van de organisatie en deelne-
mers.

Stappenplan Blended learning:
Ons advies is om onderstaand stappenplan te volgen voor een opti-
male borging van de opgedane kennis. Het is echter ook mogelijk om 
op basis van maatwerk een ander programma samen te stellen. 

• Stap 1: Plan de klassikale training “Werken in plaats van e-mai-
len” van 1 dagdeel

• Stap 2: Een week voor de training begint de 2 minuten videoreeks 
per e-mail. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training:

 - Video 1: Wat is 2 minuten leren?
 - Video 2: Wat is jouw doel?

• Stap 3: Klassikale training van 1 dagdeel, deelnemers zitten zelf  
niet achter de PC

• Stap 4: Een week na afloop van de klassikale training start de rest 
van de videoreeks. Deelnemers ontvangen 6 weken lang 4 video’s 
per week. 

• Stap 5: De training wordt afgesloten met 1 tot 2 uur coaching per 
deelnemer

• Stap 6: Ondersteuning op afstand via de e-mail helpdesk
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Hoe om te gaan met grote stromen directie mail ?
Door de enorme toename van het gebruik van e-mail is het tegenwoordig een hele klus om alle e-mail 
te managen.

Wil je als leidinggevende minder tijd kwijt zijn aan het behandelen van e-mail?

Maak dan gebruik van geweldig handige opties die aanwezig zijn in Outlook, maar de meesten gewoon-
weg niet kennen! Speciaal voor jou (en jouw collega leidinggevenden) heeft AVK een compacte training 
samengesteld waarin je leert jouw e-mail te beheersen met als doel: tijdbesparing en het voorkomen 
van ongewenste effecten. Deze e-mail training, die in overleg 1 of  2 dagdelen duurt, kan één op één of  
in teamverband  worden verzorgd.

De voordelen van een korte e-mail training
• Een doordachte structuur in één dag(deel)
• Een coach die direct jouw vragen beantwoord
• Volledig afgestemd op jouw dagelijks werk
• Coaching volgens het principe: “Learning by Doing”
• Op jouw eigen werkplek, dus geen verloren reistijd

Je zet zelf  jouw eigen structuur op, mét ondersteuning van jouw persoonlijke coach. 
Samen vertaal je jouw vragen in praktische oplossingen.

Maatwerk in-company trainingen

AVK is gespecialiseerd in incompany trainingen (bij jou op locatie) die geheel op maat worden ge-
maakt. Onze trainingen worden afgestemd op de behoeften en wensen van de organisatie en deelne-
mers. Tijdens de interactieve training is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

E-mail de Baas
In deze training leer je om te gaan met  
grote stromen directie mail.

Vraag nu een offerte aan

Inhoud van de training E-mail de Baas
• Wat je eerst moeten weten 
 - Visie op e-mail beheersing
 - Kort intro in enkele Time Management principes
 - Het clean inbox principe
 - Timemanagement principes toepassen in de e-mail

• De belangrijkste tips in Outlook die tijd besparen

• Effectieve e-mail opvolging

• Niet zoeken, maar vinden!

• Tips voor het makkelijker beheren van de digitale agenda

• Effectief  werken met taken en samenwerken met taken

• Bepalen van jouw nieuwe e-mailstrategie
 - Overstappen van je huidige werkwijze naar een andere  
    werkwijze, hoe doe je dat slim
 - Ruimte voor het NU in gebruik nemen van je nieuwe  
    werkwijze
 -  Herhaling van de belangrijkste tips

• Jouw specifieke vraag
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Microsoft Outlook training op maat, afgestemd op jouw wensen
Onze Outlook experts bieden je een visie om e-mail aan te pakken en tips en tricks om deze effec-
tief  toe te passen, kortom: van visie tot sneltoets.

Thema trainingen en inhoud
Je kunt op basis van maatwerk kiezen voor de door jou gewenste inhoud. Dat kan ook op basis van een 
thema zoals Outlook voor beginners of  Outlook voor managers. De onderstaande lijst bevat slechts een 
indicatie van de onderwerpen die aan bod kunnen komen, onafhankelijk van jouw Office versie.

• Pas Time Management principes toe 
• Het clean inbox principe
• Verborgen Outlook mogelijkheden
• Relatie leggen tussen e-mail, taak en contact
• Sneltoetsen in Outlook
• Werken met categorieën
• Verbergen van gecompleteerde taken
• Werken met een dag-, week en/of  maand-plan
• To-do lijsten
• Groepeer taken in combinatie met prioriteiten
• Gebruik verschillende agenda lay-outs
• Beheer meerdere agenda’s

eLearning

Outlook Web app
 In de training Outlook Web App laten wij je alle 
nieuwe mogelijkheden en handigheidjes zien die 
het online werken met Outlook een stuk makkelijker 
en sneller maken.

AVK heeft diverse eLearning 
modules om slimmer te werken 
met Outlook. Van beginner tot en 
met expert niveau.

Outlook en OneNote als CRM
Training om Outlook in combinatie met OneNote als 
effectief  en gedeeld CRM (klantenbeheer) systeem 
te gebruiken.

Slimmer werken met Outlook
Het managen van jouw mailbox en agenda 
wordt kinderspel

Outlook is een van de meest gebruikte programma’s. 
Velen zijn bekend met de basisprincipes van Outlook, 
maar er kan zo veel meer en vaak ook veel handiger 
dan je gewend bent!

• Vergaderverzoeken 
• Geboekte tijd en beschikbare tijd
• Olifant-taken 
• Organiseer bestanden en documenten
• Manage jouw contacten met categorieën
• 20 tips voor beheersing van jouw mail
• Sorteer juist
• E-mail protocollen
• E-mail filters 
• Case studies
• Jouw specifieke situatie
• Creëer ruimte voor creativiteit, rust in je
   hoofd en overzicht in jouw To-do’s

Overige Outlook trainingen
Combineer een klassikale training met eLearning voor een optimale 
borging van de opgedane kennis.

Migratie Groupwise naar Outlook
De overstap van Groupwise naar Outlook heeft een 
flinke impact op de eindgebruikers. In deze training 
helpen we je met de overstap van Groupwise naar 
Outlook.Vraag nu een offerte aan

Ontvang een aantal keer per 
week een korte video van een 
AVK coach in je mailbox met ef-
fectieve tips voor een lege inbox.

Outlook als CRM
Wist je dat je Outlook ook als een CRM systeem 
kunt gebruiken? Je leert precies wat je nodig hebt 
om eenvoudig een klantenbeheerssysteem op te 
zetten en te beheren.
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