Productief thuis werken
Afleiders de baas zijn

Thuiswerken

Vanwege de Covid-19 crisis werken duizenden
Nederlandse gezinnen noodgedwongen vanuit huis.
Langzamerhand gaan kinderen weer (gedeeltelijk) naar
school en hoewel dit mogelijk wat meer verlichting
geeft, blijft het een uitdaging om thuis te werken.
Door structuur in de dag aan te brengen en duidelijke
afspraken te maken, kan je toch productief zijn en de
ruimte vinden om enigszins te ontspannen.

Jezelf geplaatst voor een uitdaging naar je werkgever en privésituatie
Wat verdient nu de aandacht?

Hoe kan het gemakkelijker?

Duidelijkheid in verwachtingen zowel van de
werkgever als eigen verwachtingen.
Communiceer met je werkgever. Laat weten
wat je gaat doen de komende week/dagen.
Door duidelijk te communiceren over
verwachtingen, kan het zijn dat je bepaalde
verwachtingen die je hebt van jezelf meer kan
loslaten en hierdoor minder druk ervaart.

Maak actief gebruik van een gezinsagenda.
Hierdoor krijg je meer inzicht wat voor ieder
belangrijks is en waar mogelijk knelpunten
liggen. Afspraken kan je zo beter afstemmen.
Maak duidelijke ‘niet storen’ afspraken
Probeer een werkruimte te creëren apart van de
ruimte of plek waar je je ontspant, jezelf meer
richt op je privéleven. En als het mogelijk is, werk
niet in dezelfde ruimte als waar de kinderen zijn.
Dit geldt ook voor eventuele andere ‘afleidende’
huisgenoten

Grote projecten kunnen overweldigend
aanvoelen. Breek deze projecten op in stukken.
Simpelere stappen waardoor het werk
behapbaar wordt. Op deze manier creëer je
meer overzicht en wordt het inzichtelijker wat
belangrijk is en wat minder aandacht nodig
heeft.
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Gebruik van agenda en tijdsblokken
1. Maak een dagelijkse planning, dit geeft helderheid en overzicht
2. Organiseer je takenlijst in: urgent en belangrijk; belangrijk en niet urgent; niet belangrijk/
urgent
3. Plan ruimte tussen de blokken, een buffer.
4. Behalve tijd voor je werktaken, plan ook blokken voor leeswerk, aandacht voor je kind(eren)/
andere huisgenoten, ontspanning.

Is het nu eigenlijk wel mogelijk om productief te zijn?
Aandachtsmanagement
Aandachtsmanagement: waar gaat de aandacht nu naar uit?
Er zijn zowel externe afleidingen (was die nog gedaan moet
worden, de vele berichten op de mobiele telefoon e.d.) als
interne afleidingen (eigen gedachten, emoties).
Wordt bewust van wat je afleidt, wat trekt nu je aandacht ?
Zodra je bewust wordt waar je aandacht naar uitgaat, des te
gemakkelijker de stappen worden om je aandacht te richten
daar waar het nodig is.

Omgaan met aandachttrekkers
Kinderen, gezinsleden, huisgenoten

Thuisomgeving, huishoudelijke taken,
gedachten

•

Maak op een simpele manier duidelijk
wanneer je echt niet gestoord kan worden
door bijvoorbeeld een bordje/ papiertje op
te hangen met niet storen, bepaalde signalen
af te spreken voor niet storen zoals deur
dicht, hoofdtelefoon op, de
stoplichtmethode (rood, niet storen; groen,
storen mag)

•

De vaatwasser uitruimen, moet ik nog
boodschappen halen, de was ophangen
etc. Plan deze onderbrekingen in en
gebruik ze als ‘beloning’. Bundel deze
persoonlijke taken na belangrijke
werkactiviteiten, zodat de dagen zowel
productief als persoonlijk kunnen zijn.

•

Spreek af wanneer je een rustmoment met
werken hebt. Als reminder kan je op een
krijtbord of whiteboard schrijven wanneer je
aan pauze toe bent.

•

•

Heb je zorgtaken en heb je een partner, werk
dan in shifts. De zorgtaken kan je zo
verdelen.

Houd een dankbaarheidsjournaal bij.
Schrijf actief elke dag 3 dingen op
waarvoor je dankbaar bent. Het bewust
worden en zijn van de positieve dingen
-ook al zijn ze klein- draagt bij aan het
veranderen van je perspectief en heeft
een positieve invloed op sombere
gedachten en je algehele well-being.

2

Mindset
Je kan veel willen, maar niet alles kunnen doen. Stel jezelf geen onmogelijke doelen.
Wees bewust van je eigen beperkingen en grenzen en ga daarmee om zoals ook zou doen bij een
ander in dezelfde situatie
Geef jezelf de ruimte. Soms heb je minder energie of zin in een bepaalde taak, ga dan andere
(nuttige) werkzaamheden doen.
Pas je verwachtingen aan, er zullen momenten zijn waarbij alles volgens plan gaat, maar ook
wanneer het niet zo gaat.
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