
Tips en tools om efficiënter te 
werken in een digitale 

omgeving



Voor we beginnen

Maximum 1 uur
On demand beschikbaar
 Interactief

Kijkersvragen
Polls



De hoeveelheid aan
digitale tools kan
verwarrend zijn



Maar digitale tools kunnen
ook bijdragen aan en
zorgen voor structuur



Doelstelling
van dit
webinar

Tools leren kennen om 

Efficiënter
te werken



Poll-vraag 1: 
zorgen digitale 

tools bij jou
voor meer

chaos of net 
voor meer
structuur?

Meer chaos

Meer structuur



Structuur van het webinar

Cloud
Add Ons
Noteer
Organiseer
Automatiseer
Informeer
Focus
Experimenteer



Poll-resultaat 1: 
zorgen digitale 

tools bij jou voor
meer chaos of 
net voor meer

structuur?

Meer chaos

Meer structuur

RESULTATEN



Cloud
Al je bestanden op 1 plaats, altijd bereikbaar



Efficiënte opslag
via cloud en 
cross-platforms



Bestanden opslaan en bewerken:
maak een keuze!



Syncroniseer je cloud met je apparaten

Download een softwarepakket dat synchroniseert
« Download Google Drive «
« Download OneDrive «
« Download Icloud «



Poll-vraag 2:
Welke cloud 

gebruik jij het 
meest?

A. Google Drive
B. Office 365 – One Drive
C. Een andere Cloud
D. Geen Cloud



WeTransfer : 
ook op je
smartphone!



Poll-resultaat 2:
Welke cloud 

gebruik jij het 
meest?

A. Google Drive
B. Office 365 – One Drive
C. Een andere Cloud
D. Geen Cloud

RESULTATEN



Bestanden digitaliseren: Fast Scanner



Gebruik Add ons
Op alle browsers dezelfde ervaring



Poll-vraag 3:
Gebruik jij
Add ons?

A. Ja

B. Nee



Hoe installeer je een Add-on?



Hoe een Add-on installeren



Hoe een Add-on installeren



Maak je keuze



Poll-resultaat 3:
Gebruik jij
Add-ons?

A. Ja

B. Nee

RESULTATEN



Voorbeelden van Add-ons



Black menu for Google



Office 365 for Chrome



Text to speech



Lastpass



Noteer
Al je notities, opnames en afbeeldingen op 1 plaats



Maak een keuze!



Google Keep bij Android gebruik



OneNote voor Office 365 gebruikers



Evernote



A. OneNote
B. Evernote
C. Analoog: Papier
D. Iets anders

Poll-vraag 4:
Welk 

notitieboekje 
gebruik jij?



Organiseer jezelf



Poll-resultaat 4:
Welk

notitieboekje
gebruik jij?

A. OneNote
B. Evernote
C. Analoog: Papier
D. Iets anders

RESULTATEN



Je To Do lijst overal beschikbaar



Microsoft TO DO



Wunderlist



Tijdsregistratie



Toggl: timesheets vereenvoudigd



RescueTime: hoe lang heb je aan/met een programma of 
een website gewerkt?



Automatiseer wat je kan



Automatiseer acties



Microsoft Flow: Automatiseer met Office 365



IFTT: Automatiseer via cross platform



Poll-vraag 5:
Heb jij reeds

geautomatiseerd ?

 A. Ja met Flow
 B. Ja met IFTTT
C. Ja met eigen code
 D. Neen



Automatiseer: evenwicht tussen natuur en digitaal:
f.lux



Poll-resultaat 5:
Heb jij reeds

geautomatiseerd ?

 A. Ja met Flow
 B. Ja met IFTTT
C. Ja met eigen code
 D. Neen

RESULTATEN



Informeer jezelf via verschillende
kanalen



Podcasts: informeer jezelf als je onderweg bent



Gebruik technologie om je te
focussen



AdBlock Momentum Blocksite



AdBlock



Momentum



BlockSite



Probeer en ondervind welke tools 
voor jou werken!!



Samenvattend

Cloud
Add Ons
Noteer
Organiseer
Automatiseer
Informeer
Focus
Experimenteer



Smaakt naar meer…

Workshop ‘Digitaal denken’
Workshop ‘Digitaal werken op kantoor’
Webinar ‘Assertief communiceren’ (29/10)
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