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Praktische invulling van deze plaat
Er komt iets op me af
• Mensen, systemen of informatie = trigger

• Wat doe ik nu?
• Waarom kies ik hiervoor?*
• Wat is ook mogelijk?

*) Waarom kies ik hiervoor?
– Wat vind ik belangrijk?
– Wat vind de ander belangrijk?
– Wat vinden de anderen belangrijk?



Kies bewust voor structuur..

Vraag jezelf af:

• Wat is belangrijk in mijn werk
• Hoe plan ik mijn eigen activiteiten
• Welke informatie-structuur heb ik nodig
• Welke escalatie-structuur werk ik in
• Welke afspraken zijn er over rollen



Dag 1

Doel vandaag

• Begrijp het verschil tussen drie vormen van focus
• Focus bewust kunnen sturen
• Weten welke focus nodig is om met plezier te werken

Agenda

• Behoefte verwoord in intervisies
• Uitkomsten van werkobservaties
• Wat is focus?
• Welke balans heb ik nodig?



Dag 2

Doel 

• Inzicht in de mogelijkheden van digitalal samenwerken
• Beter omgaan met aansturing via digitale media
• Wat gaan we doen in de oefenperiode?

Agenda

• Veerkracht in een virtuele wereld
• Wat is wendbaar en lenig samenwerken?
• Welke vormen van aansturing zijn er?
• Onderwerpen en aanpak oefenperiode



De achtergrond:
Het Digitale Werken

Fysieke 
omgeving

Virtuele
omgeving

Mentale 
omgeving

Organisatie Belastingdienst

ZoektochtJJ



Omgaan met het digitale werken

Ik kies: 
• vooraf wat belangrijk is
• waar ik actief aandacht aan geef 
• welke triggers ik wil zien
• welke externe triggers ik nu oppak

En…
• Ik sta open voor alle informatie



De realiteit
Wat vind ik lastig?

Samenhang

• Hoe zijn teams onderling georganiseerd?
• De hoeveelheid informatie en het bijblijven

Samenwerken

• Algemeen, zoals nee zeggen en aanspreken
• Met collega’s en klanten is lastiger dan met je eigen team

Persoonlijke balans 

• Mijn algemene stemming 
• Stresshantering 
• Structuur in mijn werk
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(Genoemd in intervisie begin 2014)



Waar heb ik plezier in?

Samenhang

• Uitzoekklussen, (grote of kleine) verbeteringen
• Mijn steentje bijdragen, nuttig zijn, weten waar we mee bezig zijn

Samenwerken

• Contact met elkaar hebben, iets neerzetten, begrepen voelen, humor
• Collega’s helpen, kennis delen, samen onder tijdsdruk iets oplossen
• Dienstverlenend zijn richting klanten

Persoonlijke balans
• Mijn eigen gang kunnen gaan
• Werken met pieken of juist elke keer hetzelfde doen
• Structuur in mijn werk, orde en regelmaat
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(Genoemd in intervisie begin 2014)



Wat valt op in de werkobservaties?

Overeenkomsten 
• De ‘triggers’ (mensen, systemen) in het werk staan op de voorgrond
• De grote taken (dag- of weekfocus) zijn achtergrond
• Van buiten naar binnen werken (verstoring, keuze, actie)
• Volgordelijk werken wanneer er geen verstoringen zijn
• De mailbox als venster naar de digitale wereld
• Wisseling in doorlooptijd van selectieve aandacht (2 – 20 minuten)
• Verschillen in gebruik van werkpauzes of ‘rustpunten’

De vraag voor vandaag:
• Wat past bij mij persoonlijk en wat heeft de omgeving nodig?



Wat zegt de aandacht-test?
Overeenkomsten vijf personen
• Iets willen bereiken 
• Op zoek naar ‘wat er klopt’ en ‘wat je ermee kunt’ 
• Controle binnen zelf: verantwoordelijk, eigen bijdrage

Hun gemiddelde is meer (dan anderen) gericht op:
• opties dan op procedures
• details dan op grote lijn
• activiteiten en informatie dan op relaties

Verschillen onderling
• Proactief versus reflectief werken
• Details versus grote lijn

De aandacht-test gebruikt het mindsonar instrument



Wat zie je?



Wat zie je?
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Praktische invulling van deze plaat
Er komt iets op me af
• Mensen, systemen of informatie = trigger

• Wat doe ik nu?
• Waarom kies ik hiervoor?*
• Wat is ook mogelijk?

*) Waarom kies ik hiervoor?
– Wat vind ik belangrijk?
– Wat vind de ander belangrijk?
– Wat vinden de anderen belangrijk?



FOCUS



Wat is focus?

• Concentratie, gerichte aandacht
• Automatische piloot of bewust
• Specifiek (scherp) of breed
• Er in duiken of er mee dansen
• Verschil zoeken of verband zoeken

• Aandacht richten
• Aandacht vasthouden
• Aandacht verbreken



Wat zie je?



Hoe schakel ik van focus?



Aandacht
Drie blikvelden

Interactie

Zelf

Grote 
geheel

Focus

Fit zijn = beter schakelen JJ



Afwisseling geeft energie



Aandacht op het werk
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Aandacht voor het grote geheel

Zoek de samenhang (mensen, organisatie, informatie)

Voorbeelden

• Wat betekent de informatie in de digitale media?
• Wat hebben teams of teamleiders onderling afgesproken 

– dat invloed heeft op mijn werk

• Waar zijn de projectleiders mee bezig? 
– opdrachten of projecten die op ons af komen

• Wat komt er de komende maanden op ons af?



Focus en plezier
Tips grote geheel

1. Welke samenhang zie ik? (overzicht informatie/organisatie)
2. Wat is de structuur in mijn blikveld? (triggers/kanalen)
3. Wat is de betekenis van de informatie (wat bedoelen ze)
4. Kan ik het plaatsen in mijn praktijk?
5. Wat is de actualiteit (hoe blijf ik bij)



De structuur in mijn blikveld
externe triggers (nu)

Mensen
Face to face

Telefoon Mail en agenda Systemen Achtergrond

Collega’s 
Klant
Leveranciers
Onbekenden
Koffieapparaat
Gang

Groepstelefoon
Mobiele telefoon

Persoonlijke mail
Groepsmail
Agendameldingen
Groepsagenda

Financiel systeem
Bestelsystemen
Beheersystemen
Workflow systeem

Plannen afdeling
Plan expertgroep
Rapportages

Ik heb beperkte 
invloed

Ik heb beperkte 
invloed

Ik heb grote invloed  
(kan zelf kiezen)

Ik heb grote invloed 
of ik kan afspraken 
maken

Ik heb grote invloed 
of ik kan afspraken 
maken

Oefening
Bepaal belang per onderwerp

(Vertaal dat later naar de inrichting van de werkplek)



Tips grote geheel
Actualiteit

Hoe blijf ik bij?

• Ik laat alles op me af komen (breed ontvangen)
• Ik kies vooraf welke informatie ik wil ontvangen
• Ik zoek zelf volgens een plan of overzicht
• Ik zoek zelf op het moment dat ik het nodig heb



Focus en plezier
Tips zelf

1. Hoe zorg ik voor balans in mijn werk?
2. Wat is mijn werkvolgorde?
3. Wat vind ik belangrijk?
4. Wat moet ik nu afmaken?
5. Wat kan ik nu verbeteren?



Tips zelf
Drie voorbeelden van: 

mijn balans

• Ik heb aan het eind van de dag een leeg hoofd
– Ik denk thuis niet meer aan ‘wat ik nog moet doen’

• Ik voel me fit en heb een goede stemming
– Ik voel me energiek om nieuwe acties op te pakken
– Ik loop me niet te ergeren 

• Ik sluit mezelf niet af
– Ik sta open voor alles wat er op me af komt
– Ik ben naar anderen open over wat is voel, denk en doe



Tips zelf
Drie voorbeelden van: 

mijn werkvolgorde

• Ik handel af wat er op me afkomt (verstoringen)
– Geen verstoringen? 
– dan zoek ik zelf in mijn omgeving wat aandacht vraagt
– Niets meer te doen: dan doe ik de meer structurele taken

• Ik bepaal zelf welke kanalen ik afhandel en in welke volgorde
– Ik sluit me selectief af voor verstoringen tenzij heel belangrijk
– Als ik klaar ben doe ik mijn eigen taken

• Ik maak elke dag een plan (eigen taken & volgorde van scannen)
– Ik hou me aan mijn plan, tenzij belangrijke verstoringen



Focus en plezier
Tips interactie

1. Waar kies ik (nu) voor?
2. Wat of wie geef ik echte aandacht?
3. Welke uitkomst zoeken we samen?
4. Wat is er nu nodig?
5. Wat kunnen we samen verbeteren?



Tips interactie
Oefening

Waar (= wie of wat) kies ik nu voor?

Bij wie of wat 
heb ik het sterkste gevoel?
Groepen mensen en/of informatie

Waar geef ik de meeste tijd aan?

Andere afdelingen

Directe collega

Ik

klant

Expert groep



Tips interactie
Samen verbeteren

1. Anders organiseren
2. Anders doen?
3. Iets te leren?
4. Beter communiceren?



Samenvatting
Zelf Interactie Grote geheel

Wat vind ik nu zelf belangrijk?

Wat is mijn werkvolgorde?

Waar heb ik invloed op?

Wat heb ik precies te doen?

Waar gaat het voor mij echt 
om?

Wat vinden wij belangrijk?

Hoe kan het ook?

Hoe beinvloeden wij elkaar?

Voor wie en met wie werk ik?

Wat werkt in de praktijk?

Wat vinden zij nu en later 
belangrijk?

Wat is allemaal mogelijk?

Wat bepalen “zij” voor mij?

Welke informatie is er of 
hebben we nodig?

Wat is de grote lijn en de 
samenhang?



Verwachting

Beleid

Afspraak

Teamleider

Gebruiker

Anderen 
die mij 

aansturen

Ik

Oefening
Wat kunnen we samen verbeteren?



Dag 2

Doel 
• Inzicht in de mogelijkheden van digitaal samenwerken
• Beter omgaan met digitale aansturing
• Wat gaan we doen in de oefenperiode?

Agenda
• Veerkracht in een digitale wereld
• Wat is wendbaar en lenig samenwerken?
• Welke vormen van aansturing zijn er?
• Onderwerpen en aanpak oefenperiode



Wat hebben we gedaan?

• Samenvatten vorige dag (incl vorige sheets)
– Oefening wolk-herkennen, inrichten blikveld
– Oefening bomen het bos
– Oefening over mijn interne plaatje

• Sheet tips grotere geheel
• Uitwerken/aanvullen in groepjes
• Groepsbespreking wat is mijn werkstructuur

– Wat voel ik me meer (rol)
– Zie foto’s

• Verwachtingen-beleid-afspraken
• Oefenperiode
• ( maak nieuwe sheets adv fotos)



Oefenperiode
ideeën

• Focus houden
– Bepaalde tags volgen 
– Welke informatie vind ik belangrijk om te krijgen
– Welke bewuste keuze heb ik gemaakt?
– Structurele taken inplannen voor mezelf (80/20)

• Virtueel samenwerken
• Maak een “groep” met deze trainingsgroep
• Experimenteer met een expertgroep

• Gebruik nieuwe middelen in connect people
– ‘like’ een collega met een tag (expertise)
– Stop met nieuwsbrief naar mailbox en vervang door gericht zoekgedrag
– Wat volg ik eigenlijk?
– Welke werkafspraken zijn nodig rond CP?
– Actiepunten uit een overleg: via mail of via CP



Intervisie 1

• Goed en kan beter eigen leerpunten
• Wie stuurt mij aan?
• Functionele aansturing 
• Oefenpunten vervolg



Intervisie 2

• Triple-focus herhaling
• Goed en kan beter eigen leerpunt

• Effecten traject
• Tips voor andere trainingen najaar



Aandacht op het werk

Interactie

Zelf

Grote 
geheel

Focus

Samenhang Samenwerking

Balans



Focus en plezier
Tips grote geheel

1. Welke samenhang zie ik? (overzicht informatie/organisatie)
2. Wat is de structuur in mijn blikveld? (triggers/kanalen)
3. Wat is de betekenis van de informatie (wat bedoelen ze)
4. Kan ik het plaatsen in mijn praktijk?
5. Wat is de actualiteit (hoe blijf ik bij)



Focus en plezier
Tips interactie

1. Waar kies ik (nu) voor?
2. Wat of wie geef ik echte aandacht?
3. Welke uitkomst zoeken we samen?
4. Wat is er nu nodig?
5. Wat kunnen we samen verbeteren?



Focus en plezier
Tips zelf

1. Hoe zorg ik voor balans in mijn werk?
2. Wat is mijn werkstructuur?
3. Wat vind ik belangrijk?
4. Wat moet ik nu afmaken?
5. Wat kan ik nu verbeteren?



Verwachting

Beleid

Afspraak

Teamleider

Gebruiker

IVCO

Toepassings-
beheerder



Focus en plezier
Er is probleem….

Wat is meer leidend voor mij?

1. Het vastgestelde beleid
2. Wat in mijn ogen praktisch lijkt te zijn
3. Wat de IVCO in deze situatie kiest
4. Wat de leidinggevende kiest
5. Wat  ik zelf wil kiezen



Focus en plezier
Past het of past het niet?

Hoe plaats ik nieuwe informatie in mijn praktijk?

1. Let ik op dat wat  niet voldoet aan mijn beeld?
2. Let ik op dat wat  wel voldoet aan mijn beeld?



Groep 1-
Wat hebben we gedaan?

• Samenvatten vorige dag (incl. vorige sheets)
– Oefening wolk-herkennen, inrichten blikveld
– Oefening bomen het bos
– Oefening over mijn interne plaatje

• Sheet tips grotere geheel
• Uitwerken/aanvullen in groepjes
• Groepsbespreking wat is mijn werkstructuur

– Wat voel ik me meer (rol)
– Zie foto’s

• Verwachtingen-beleid-afspraken
• Oefenperiode
• ( maak nieuwe sheets adv fotos)



Aanpak oefenperiode

• Vragenlijst
• Vraagbaak
• Rol Teamleiders



Oefenperiode
ideeën

• Focus houden
– Bepaalde tags volgen 
– Welke informatie vind ik belangrijk om te krijgen
– Welke bewuste keuze heb ik gemaakt?
– Structurele taken inplannen voor mezelf (80/20)

• Digitaal samenwerken
• Maak een “groep” met deze trainingsgroep
• Experimenteer met een expertgroep

• Gebruik nieuwe middelen (CP) 
– ‘like’ een collega met een tag (expertise)
– Stop met nieuwsbrief naar mailbox en vervang door gericht zoekgedrag
– Wat volg ik eigenlijk?
– Welke werkafspraken zijn nodig rond CP?
– Actiepunten uit een overleg: via mail of via CP



Hoe organiseer ik mijn desktop?

• Mail, agenda, taken, meldingen
• Informatie-actie-kennisdeling
• Welke beeld van het landschap wil ik hebben



Vormen van aansturing

• Verschil hiërarchisch en functionele aansturing

• Wie stuurt mij functioneel aan?



Focus op mezelf

Kompas-oefening:

• Wat is mijn werk?
• Wat vind ik leuk?
• Wat vind ik belangrijk?
• Wat kan ik goed?
• Wat voel ik?



Wat geeft energie?

Nieuwe taken
Lange focus
(>15 min)

Nieuwe taken
Korte focus
(<15 min)

Bekende taken
Lange focus
(>15 min)

Bekende taken
Korte focus
(<15 min)

Ritme



Aandacht richten
Wat geeft mij persoonlijk energie?

Nieuwe taken
Kleine focus

Nieuwe taken
Grote focus

Bekende taken
Kleine focus

Bekende taken
Grote focus

Ritme



Wat wil ik bereiken en voorkomen?

Vermijden (weg van) Bereiken (naartoe)

Eentonig werk
Veel tegelijk
Nog meer te doen
Te veel afleiding
Kan morgen ook
Laten doen
Eerst doen wat het laatste binnenkomt
De klantvraag laten staan
Alleen werken
Thuis werken
Geen tools hebben
Geen klanten hebben

Invloed op mijn manier van werken
Een ding tegelijk
Tijd voor de taak
Rust om mij heen
Snelheid van handelen
Zelf doen
Zelf prioriteit mogen bepalen
Werk onderling verdelen
Met collega’s werken
Werkomgeving
Uitrusting hebben
Externe vraag hebben

Oefening. Enkele voorbeelden:



Tip 

afhandelen van een interactie

• Externe trigger 
• Van probleem naar oplossing
• Structurele verbetering benoemen
• Registeren
• Klaar voor volgende trigger



Er gebeurt veel om ons heen



Context 
Context is de samenhang

waarin iets betekenis krijgt voor ons. 

Context is subjectief. 
Het is ons beeld van de werkelijkheid. 

Context beïnvloedt onze aandacht
waarnemen, denken, voelen en doen

Samenwerken begint met het hebben 
van een collectieve context



Welke denkpatronen versterken in 
de context van mijn rol?

Zelf Interactie Grote geheel

It
Pc
Ma
Ilc
Sp
Ac
Co
So
Pr

It en Ex
Pc en Op
Ma en Mi
Ilc en Elc
Gl en Sp
Pp
Us
Px
Pr en Fu

Ex
Op
Mi
Elc
Gl
If en Pp
St
Tg
Pt en Fu

Voor afkortingen zie mindsonar documentatie



Focus en plezier
Metapatronen grote geheel

• (If + Pp) Met welke mensen en informatie heb ik te maken?
• (St) Welke structuur zie ik daarin?
• (Op) Wat is de mogelijke betekenis van de informatie?
• (Ex + Px) Wat is of vinden wij belangrijk?
• (Elc + Fu) Welke invloed gaat het op mij hebben?
• (Mi) Wat mist of klopt er niet?



Focus en plezier
metapatronen interactie

• (Ilc + Pr) Waar kies ik nu voor?
• (Elc + Pp) Wat of wie geef ik echte aandacht?
• (Tw + Px) Welke uitkomst zoeken we samen?
• (Us + Tg) Wat heeft de ander praktisch nodig?



Focus en plezier
metapatronen zelf

• (Pc) Wat doe ik (achtereenvolgens)?
• (It) Wat vind ik zelf belangrijk?
• (Ma) Wat vind ik hier plezierig aan (of juist niet)?
• (Ilc) Hoe draag ik er zelf aan bij?
• (Sp + Ac) Wat doe ik precies?
• (So + Pr + Ki) Hoe voelt dat nu voor mij?
• (Co) Waar gaat het voor mij echt om?


