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Slimmer werken: ���
Wat is er dan niet zo slim?	


Veel printen 

Vergaderen, 
weinig resultaat 

Vergaderen, 
duurt te lang 

Te druk, alles 
prioriteit 

Iedereen zit zelf 
te pionieren 

Beter te organiseren, 
beter te digitaliseren 

Wiel opnieuw 
uitvinden 

Veel reistijd 
Documenten 

kwijt 

Teveel 
administratie Trage 

processen 
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Slimmer werken heeft potentieel	

–  Organisaties beschikken over veel potentieel om slimmer te 

werken : 
–  Slimmer organiseren 

–  Slimmer ICT/tabletgebruik 

–  Er zijn veel bruikbare ervaringen voorhanden 

–  De voordelen: 
–  Minder verspilling van tijd en geld 

–  Meer tijd voor klanten, voor verbeteren, voor ... 

–  Minder irritatie, betere motivatie 

–  Het vraagt wel: 
–  Aandacht, analyse: “wat gaat niet slim, waarom, hoe kan het anders?” 

–  Samen een visie en aanpak bepalen met: prioriteren, beslissen, 
realiseren, toetsen/verbeteren 
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Scope van slimmer werken in 
Projectmanagement	
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1. Portfoliomanagement 

2. Werkprocessen 

3. Projecten 

8. De aanpak 
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1. Slimmer Portfoliomanagement: 
transparant, overzicht	

 Beter organiseren door: 

–  Projectenportfolio (in lijn met doelen 
en strategie) 

–  Bedrijfsniveau 

–  Divisie 

–  Afdeling 

–  Staf 

–  Beschikbaar en transparant 

–  Monitoring 
–  Periodieke montoring en  

verwachtingen 

–  Interne communicatie  

 Beter digitaliseren door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Stukken digitaal verspreiden en 
beschikbaar 

–  Actielijst up-to-date 
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Slimmer werken: projectmanagement en digitaliseren 

1. Slimmer Portfoliomanagement: 
transparant, overzicht	
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Mappen met projectdocumenten: delen vanuit 1 online plek, samen lezen 
en becommentariëren, samen werken aan projecten en samenhang 
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1. Slimmer Portfoliomanagement: 
transparant, overzicht	
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Mappen met portfoliomanagement documenten delen vanuit 1 online 
plek, samen lezen en becommentariëren, samen sturen en monitoren 
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2. Slimmere werkprocessen	


 Beter organiseren door: 

–  Commerciele documentatie 
beschikbaar en up-to-date 

–  Beeldmateriaal gebruiken als 
registratie  

–  Kennis beschikbaar op alle niveaus, 
virtueel brainstormen 

–  Goedkeuring: digitaal proces gaat 
sneller, digitaal paraferen 

–  Minder fysiek archiveren, beter 
beschikbaar  

–  Sneller schakelen 

–  Brainstormen op afstand, minder 
reistijd 

 

–  tukk 

 Beter digitaliseren door: 

 

 

 

 

 

 

 

–  Digitaal documentbeheer 

–  Digitale handtekening/ oordeel 

–  Foto = registratie 

–  Live online samenwerken: Drive 
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2. Slimmere werkprocessen	
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1 plek voor alle informatie  van waaruit alles wordt  
verspreid en gedeeld en waar alle bewerkte informatie weer terugkomt: 
documentatie, vergaderstukken, presentaties, beeldmateriaal, brainstorm-
output,notities etc. 
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3. Slimmer projectmatig werken	


 Beter organiseren door: 

–  Samenwerken in projecten 
–  Duidelijk projectplan, doel 

–  Beheersing organiseren, 
evalueren, vooruitkijken 

–  Documenten up-to-date 

–  Snellere communicatie/beslissen 

–  Samenwerken in programma 
–  Transparantie door project-

plannen digitaal te hebben 

–  Inzicht in projecten, doelen, 
samenhang 

–  Prioriteren 

–  Communicatie eenvoudiger 

 

–  tukk 

Beter digitaliseren door: 

 

 

 

 

 

 

 

–  Documenten overal digitaal 
beschikbaar, versies 

–  Eenvoudige communicatie 

–  Direct vastleggen, direct delen 
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3. Slimmer projectmatig werken	
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Projectcommunicatie op elk moment tussen alle projectleden 
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4. Slimmer vergaderen: beter en sneller	


 Beter organiseren door: 

–  Voorbereiding 
–  Duidelijk doel 

–  Aantal deelnemers  is  beperkt 

–  Vooraf agenda opstellen 

–  Geen dikke notities 

–  Uitvoering 
–  Voorzitter (met competenties) 

–  Bespreken & beslissen 

–  Evalueren: beter en/of sneller? 

 

–  tukk 

 Beter digitaliseren door: 

 

 

 

 

 

 

–  Stukken digitaal verspreiden en 
beschikbaar 

–  Actielijst up-to-date 

–  Flip chart digitaal 

–  Output direct beschikbaar 
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4. Slimmer vergaderen: beter en sneller	
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Stukken vooraf online beschikbaar, aantekeningen en verslag direct na 
vergadering beschikbaar 
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5. Slimmer ontmoeten: fysiek en online	


 Beter organiseren door: 

–  Minder vergaderen, wel effectiever, 
beter plannen 

–  Bewuste keuze in fysiek ontmoeten 
of online 

–  Investeren in acceptatie online 
ontmoeten (voorbeeldgedrag) 

–  Evalueren effectiviteit 

 

–  tukk 

 Beter digitaliseren door: 

 

 

 

 

 

 

 

–  Stukken digitaal verspreiden en 
beschikbaar 

–  Actielijst up-to-date 

–  Locatie-onafhankelijk 
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5. Slimmer ontmoeten: fysiek en online	
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Meetings online afwisselen met fysieke meetings. Tijd besparen 
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6. Slimmere communicatie	


 Beter organiseren door: 

–  Communicatie intern stroomlijnen: 
–  Informeren: beter en sneller 

–  Netwerken, vragen stellen 

–  Documenten beschikbaar 

–  Communicatie extern organiseren: 
overlead&focus 

–  Effectiever door meer kennis 

–  Structureren, taken verdelen 

–  Online strategie 

–  Kanalen kiezen 

–  Heldere werkwijze  

 

–  tukk 

 Beter digitaliseren door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Stroomlijnen in & out 

–  Eenvoudige structuur 
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6. Slimmere communicatie	
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Via slimme deelopties snel en effectief communiceren 
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7. Slimmer zelfmanagement	


 Beter organiseren door o.a.: 

–  Documenten beheer: zelf & shared 

–  Communicatie overload,  
kiezen en stroomlijnen 

–  Agendabeheer 

–  Mailbeheer 

–  Prioriteiten stellen 

–  Werk/Privé balans 

–  Virtueel of fysiek ontmoeten 

–  Ontwikkelingspad, klankbord 

 

–  tukk 

 Beter digitaliseren door: 

 

 

 

 

 

 

 

–  Keuze in werkwijze en beschikbare 
Tools/Apps 

–  Tools/Apps goed onder de knie 
krijgen 
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7. Slimmer zelfmanagement	
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Beter online informatiemanagement door de juiste filters, agendabeheer, 
notitiebeheer en mailafhandeling 
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8.Aanpak Slimmer Werken & 
Projectmanagement	
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Aanpak bepalen 
–  Waar ligt de behoefte/ noodzaak, 

individueel en organisatieniveau 

–  Keuze voor scope van de aanpak  
–  Bottom up: individueel traject, eigen 

prioriteiten 

–  Groepsniveau: samenwerken is 
slimmer en zorgt voor support in de 
aanpak 

–  Organisatieniveau: brede aanpak 

–  Keuze voor topics in de aanpak 
–  Small: 1 topic krijgt prioriteit, het is al 

moeilijk genoeg 

–  Medium: paar prioriteiten stellen in de 7 
topcis versterkt elkaar 

–  Large: duideiljk samenhang vraagt 
integrale aanpak 

 

 Aanpak in 3 digitale levels: 
–  Level 1: beperkt aantal standaard Apps 

–  Level 2: meer geavanceerde beschikbare 
concepten (bijv. iBabs voor 
vergaderen,Teambox voor projecten) 

–  Level 3: concept op maat gemaakt (bijv 
bedrijfsspecifieke apps, koppelingen met 
enterprise software.) 

 Uitgangspunten 
–  De aanpak bepaalt het succes 

–  Concept moet verankerd zijn (zonder kan 
niet) 

–  Support is noodzakelijk, organisatie en 
individueel 

–  Effect blijven meten 
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Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot 
deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit 
deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra 
Gudde. 

Ferry Bezem (Twynstra Gudde, 
organisatieontwikkeling) 
Peter van Loevezijn (specialist zakelijk 
tabletgebruik en auteur Je iPad als 
mobiel kantoor) 
  
 www.twynstragudde.nl 


