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Deze tool valt binnen het principe Maak het klein. Zie hoofdstuk 14 van het boek.

Ik heb een grote rugzak waar voor zo’n 20 kilo aan vakantiespullen in past. In de 
loop der jaren heb ik mijn bagage van 17 naar 12 kilo weten terug te brengen, maar 
nog steeds neem ik meer mee dan ik uiteindelijk gebruik. Er past gewoon te veel in 
mijn rugzak. Als ik een kleinere rugzak koop, neem ik vanzelf minder mee.

Ook bij projecten denken we vaak meer nodig te hebben dan werkelijk het geval is. 
We willen met alle mogelijke scenario’s en factoren rekening houden en zolang we 
niet overal op geanticipeerd hebben, gaan we niet van start. Uit angst voor wat er 
mis kan gaan of misschien omdat plannen maken altijd makkelijker en veiliger is, 
dan ze uitvoeren. 

Maar ondertussen ligt de uitvoering stil. En als we rekening houden met vijf 
verschillende scenario’s, steken we ook energie in vier scenario’s die nooit zullen 
plaatsvinden. Bovendien verandert de werkelijkheid terwijl we onze plannen maken.

De One Hundred Dollar Question dwingt je te focussen op de belangrijkste zaken, die 
je op korte termijn voor je project nodig hebt. Je stelt jezelf de vraag: Als ik nog maar 
100 dollar (of euro) had om uit te geven aan mijn project, waar zou ik die dan aan 
besteden? Juist vanwege de beperking leidt het antwoord je naar de essentie van het 
project, de kritische succesfactoren. Het scheidt hoofdzaken van bijzaken, zodat je 
daarna je plannen snel in daden kunt omzetten.

Toepassing
Stel jezelf de One Hundred Dollar Question en maak een lijst van je antwoorden.
Wees eerlijk en schrap in je lijst tot het écht binnen de 100 euro past.
Wat hou je over op je lijst? Wat zegt dat over de essentie van je project? Trek je 
conclusie, ga van denken naar handelen. En als je wilt, besteed die 100 euro op 
een goede manier!
Extra stap Als je project weer in een goede flow zit, kun je natuurlijk beoorde-
len of je geschrapte benodigdheden of acties alsnog toe wilt voegen.

One Hundred Dollar Question
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Varianten 
Natuurlijk mag je ook 10 euro of 1000 euro als uitgangspunt nemen. Als het 
bedrag in relatie tot het project maar extreem laag is. Bovendien kun je de vraag 
ook met andere meet-eenheden stellen. Stel dat je nog maar twee dagen hebt 
om je project af te ronden, waar besteed je die tijd aan? Als je de deelnemers van 
je workshop maar één boek mag aanraden, welk boek is dat dan? Als je project-
plan uit drie plaatjes zou bestaan, welke afbeeldingen kies je dan? Als je één 
doelgroep voor je campagne moet kiezen, welke is dat dan?

Vraag je ook af waarom je die keuze maakt. Dat vertelt je meer over de es-
sentie van je project.

Voor twee leegstaande, industriële gebouwen in Het Oude Westen in Rotterdam 
wordt al tien jaar een nieuwe invulling gezocht. Traditionele vastgoedpartijen komen 
er niet uit. Nynke Schaaf krijgt vanuit de Gemeente Rotterdam de opdracht de pan-
den nieuw leven in te blazen. Er is nauwelijks geld, wel goede intenties.

Wat zou Nynke doen als ze 100 euro had? Ervoor zorgen dat zoveel moge-
lijk mensen het prachtige pand te zien krijgen! Met een paar collega’s organiseren 
ze een pandsafari voor lokale passionado’s, de mensen die de wijk vaak tot leven 
wekken. Er wordt een eenvoudig logo gemaakt en er worden broodjes en drinken 
gekocht of gewoon meegenomen. Bewoners en ondernemers ontmoeten elkaar, er 
worden contacten gelegd en met legosteentjes worden de mogelijkheden van het 
pand creatief verkend. 

Het gebouw openbaart zich die avond als een goed bewaarde schat. Aan het 
eind hebben vijf initiatiefnemers er plannen voor. Verder zijn er veel nieuwe connec-
ties in het netwerk gelegd. Een half jaar later opent de Impact Hub Rotterdam zijn 
deuren in één van de panden. De supermarkt ernaast maakt serieus werk van uitbrei-
ding en wil graag 200 meter aan zijn locatie toevoegen. Na tien jaar zijn er eindelijk 
partijen gevonden die de leegstand doorbreken en de transformatie inzetten. En dat 
voor minder dan 100 euro. Kleine investering, groot rendement!

Ooit stuurde een opdrachtgever me ter voorbereiding op een ééndaagse team training 
een pdf met 43 pagina’s achtergrondinformatie over de organisatie. Ik stelde hem 
voor de keuze: ofwel ik lees alles en breng die leestijd in rekening, ofwel je geeft de 
belangrijkste 5 pagina’s aan en ik lees het gratis. Hij stuurde me uiteindelijk de 3 
A4’tjes die ik écht nodig had.

Je kunt voor geld een heel mooie hond kopen,  
maar niet het kwispelen van zijn staart

Josh Billings (humorist)

Leestip: Deze tool is een variant op de One Million Dollar Question uit 
hoofdstuk 15 (Maak het groot) . 
Hij is goed te gebruiken in combinatie met de tool Het mini-
Plan-van-Aanpak . 
Lees ook de extra tool De Wet van Parkinson, waarbij je jezelf 
specifiek beperkingen qua tijd stelt .

http://rotterdam.impacthub.net/
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De Wet van Parkinson
Deze tool valt binnen het principe Regelen. Zie hoofdstuk 20 van het boek.

Sinds kort ben ik een nóg trotsere Rotterdammer. We hebben een nieuw Centraal 
Station dat niet alleen imposant is, het is ook nog eens binnen de gestelde tijd 
gerealiseerd. En dat is bijzonder voor zo’n groot project. Meestal lopen vergelijkbare 
projecten flink uit. Ook kleinere projecten hebben de neiging dit te doen: een reorga-
nisatie, de verbouwing van je nieuwe huis. En hetzelfde geldt voor lezingen en ver-
gaderingen, die duren meestal langer dan de afgesproken tijdsduur, zelden korter.

Volgens De Wet van Parkinson is dat een logisch verschijnsel: Een project duurt 
zolang als je ervoor uittrekt. Of langer. En van uitstel komt meestal nog meer uitstel, 
een project gaat eindeloos duren en kost daardoor veel extra geld en energie.

Normaliter wordt het einde van een project bepaald door het feit of het afge-
rond is of niet. Hebben we onze inhoudelijke doelen en resultaten behaald? Zo ja, 
prima. Zo nee, dan stellen we een nieuwe deadline en gaan we weer aan de slag. 
Maar kun je in plaats van de inhoud de tijd ook leidend maken? ‘Ons project eindigt 
op 4 april om 12:00 uur. Af of niet af.’

Binnen ICT-projecten, die vaak de neiging hebben uit te lopen, is dit niet ongebrui-
kelijk. Als het project niet binnen de gestelde tijd dreigt te worden afgerond, bepaalt 
men met het in hoofdstuk 14 al kort genoemde MoSCoW wat de belangrijkste vereis-
ten zijn voor het betreffende automatiseringssysteem. 

De hoofdletters staan voor Must-have (verplicht), Should-have (belangrijk), 
Could-have (prettig) en Would-have (optioneel). Wat voor een groot project werkt, 
kan ook bij een simpele vergadering. Je kunt afspreken dat deze om 16:00 uur ein-
digt, wat er ook gebeurt. En dan bepaal je om 15:40 uur wat er zeker nog besproken 
moet worden, voordat iedereen de vergaderzaal verlaat.

Toepassing
Schat de benodigde tijd voor je project in: realistisch, maar liever te krap dan te 
ruim.
Stel een deadline. Maak die hard. Dat doe je meestal door afspraken te maken 
met andere partijen of personen. Een deadline die je in stilte voor jezelf houdt, 
is geen echte deadline...
Go! Zorg dat je die deadline haalt! En let op: als je nu weer te krap in je tijd 
komt te zitten, pas dan je project en de eisenlijst van wat af moet zijn aan. Stel 
de deadline niet bij. Nooit! Dat is nou juist de essentie van deze tool!
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You may delay,but time will not
Benjamin Franklin (politicus)

Bij een middelgrote overheidsinstelling vertelt iemand me over het gedoe dat ze 
ieder jaar hebben over de jaarbegroting. Als belangrijkste gedoefactor noemt hij 
‘mensen’: iedereen wil meedenken over de begroting, iedereen vindt er wat van, er 
is altijd kritiek - zelden opbouwend, en de opzet is constant aan verandering onderhe-
vig. Een gebed zonder einde. De deadline wordt nooit gehaald, of in ieder geval niet 
zonder een overdosis stress en irritatie.

Als ik even doorvraag, blijkt dat de organisatie al met deze begroting begint 
in april-mei. Terwijl hij in december-januari af moet zijn. Negen maanden voor een 
begroting? Beginnen in april 2014 als het over 2015 gaat? Hoe vaak verandert de 
realiteit in de tussentijd? Met zo’n onderwerp over zo’n periode kun je je blijven aan-
passen aan de veranderende realiteit! 

De oplossing is simpel: begin later. Doe het in maximaal twee maanden. Maak 
een backwardsplanning (zie hoofdstuk 20), duidelijke afspraken en wie te laat is met 
zijn input heeft pech. Het ingewikkelde van deze oplossing zit hem natuurlijk niet in 
het logistieke deel, maar in het krijgen van draagvlak voor het verkorten van de door-
looptijd. Er zal weerstand tegen zijn en er is een verandering in mindset voor nodig. 
Het inkorten van de tijd zit nu in de experimentele fase. Spannend...

Leestip: Deze tool is goed te gebruiken in combinatie met de tool 
Backwardsplanning .  
Ook De projectdriehoek helpt je bij het niet overschrijden van 
deadlines . 
Zie Wikipedia voor meer precieze informatie over De Wet van 
Parkinson .  
En hier vind je een korte uitleg over de MoSCoW-methode . 
Technieken die aansluiten op dit hoofdstuk zijn Timeboxing en 
de Pomodoro-techniek . 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Parkinson
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Parkinson
http://www.marketingtermen.nl/begrip/moscow-methode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Timeboxing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pomodorotechniek
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Stakeholder-map
Deze tool valt binnen het principe De juiste mensen. Zie hoofdstuk 21 van het boek.

Ter compensatie van het voorbeeld in het vorige hoofdstuk nu een project waar Rot-
terdam minder trots op kan zijn: De Hofbogen. Al sinds 2006 zijn er plannen om dit 
historische (1908) en langste (1,9 km) gebouw van Rotterdam nieuw leven in te bla-
zen. En om op het dak een stadspark te realiseren. Tot nu toe is dat niet of nauwe-
lijks gelukt. Wil je het nu opnieuw proberen, dan krijg je te maken met de volgende 
belanghebbenden of stakeholders: twee woningcorporaties, Prorail, huurders, de 
ondernemersvereniging, de gemeente Rotterdam, de Rijksoverheid (het is een Rijks-
monument), banken, bouwbedrijven, omwonenden, milieuactivisten, een commissie 
links, een vereniging rechts en eigenlijk iedereen die er een mening over heeft. Ga er 
maar aan staan!

Er zijn vaak meer mensen of partijen bij een idee of project betrokken dan je denkt. 
Sommige hebben invloed op je project, anderen ondervinden de impact ervan. Som-
mige willen je tegenwerken, andere juist helpen.

Het is handig om een overzicht te hebben van alle mensen die een rol (kunnen) 
spelen in je project: helpers, tegenwerkers, klanten, collega’s, vrienden, experts, 
concurrenten, mensen met invloed, beslissers, ambassadeurs, enzovoort.

Want stakeholders waar je geen rekening mee houdt, kunnen voor onaange-
name verrassingen zorgen en vormen een risico voor je project. Zo had ik ooit voor 
een leegstandproject de toestemming van de hoogste baas en alle medewerking 
van de werkvloer. Er bleek echter nog een managementlaag tussen te zitten, een 
manager met andere belangen. Die torpedeerde de plannen en het project werd 
afgeblazen.

De positieve kant is: als je je stakeholders goed in beeld hebt, zie je ook waar 
de mogelijke ambassadeurs en helpers van je plannen zitten. Door die erbij te 
betrekken kun je het project versnellen of makkelijker maken. Heb je deze fans niet 
in beeld, dan laat je kansen liggen.

Een stakeholder-map is een mindmap waarin je alle mogelijke betrokkenen bij een 
project in kaart brengt. Zo uitgebreid mogelijk. Tijdens een project kun je dit over-
zicht raadplegen om te zien met wie en wat je rekening moet houden. Of wie je kunt 
inschakelen als je tegen een drempel aan loopt.

Toepassing
Maak een stakeholder-map.
Beschrijf de rollen en invloed van de verschillende stakeholders
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De ervaring leert dat relaties belangrijker zijn dan ervaringen
Sigmund Graff (schrijver)

Bepaal met wie je op welke manier rekening moet houden. Wie kun je als ‘hulp-
bron’ inschakelen en wie heeft er juist andere belangen dan jij?

Een vernieuwende onderwijsinstelling is op zoek naar sponsoren of andere middelen 
van financiering. Ze organiseren een brainstormmiddag met professionals uit hun 
netwerk om mee te denken over oplossingen. Er heerst een goede sfeer en er wor-
den veel en zeer creatieve ideeën bedacht. Alleen... niemand heeft eraan gedacht 
om de twee belangrijkste stakeholders in te schakelen bij de zoektocht naar geld: de 
creatieve studenten en hun ouders die ook allemaal weer een netwerk hebben. Een 
gemiste kans! 

Vreemd genoeg vergeten teams en organisaties vaak hun meest voor de hand 
liggende stakeholders bij hun plannen te betrekken, liefst in een vroeg stadium. Met 
een stakeholder-map kijk je extra bewust naar alle belanghebbenden en maak je 
vergeten groepen en mensen snel zichtbaar.

Variant 
Je kunt ook een mindmap maken van je eigen netwerk. Je zet jezelf in het midden 
en tekent de belangrijkste categorieën mensen eromheen: familie, vrienden, 
collega’s, oud-collega’s, buren, de basketbalclub, klanten, etc. Binnen de catego-
rieën schrijf je zoveel mogelijk mensen op die je kent. 
Deze mindmap maakt snel zichtbaar wie je kunt inschakelen bij een project. Mis-
schien is je broer een kei in people management, redigeert je buurman teksten of 
weet je collega één kamer verderop alles van marketing. 

Tom sleutelt aan oldtimers. Het begon ooit als hobby, maar nu wil hij er zijn beroep 
van maken. Hij heeft dus een grote ruimte nodig, zodat hij meerdere auto’s tegelijker-
tijd onder zijn hoede kan nemen. Hij zoekt stad en land af en bekijkt veel leegstaande 
showrooms. Die zijn ideaal als nieuwe garage, maar veel te duur om te huren. Zijn 
mooie plannen lopen vast.

Wie kan hem helpen? Tom loopt in gedachten zijn hele netwerk nog eens af 
en realiseert zich opeens dat de oplossing letterlijk één deur verderop woont: zijn 
buurman heeft een oude, leegstaande loods. Inmiddels heeft Tom zijn eigen bedrijf. 
Hij betaalt zijn buurman een bescheiden huur en doet uiteraard jaarlijks gratis zijn 
apk-keuring.

Leestip: Deze tool is goed te gebruiken in combinatie met de tool De 
7 torren .
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Waarom ben je nog niet begonnen?
Deze tool valt binnen het principe Doen! Zie hoofdstuk 23 van het boek.

Ik ken een ondernemer die iedere keer als ik hem bij een congres, borrel of andere 
netwerkbijeenkomst tegenkom, over zijn mooie maatschappelijke project vertelt. Al 
drie jaar. De ene keer is hij bezig met subsidie, de andere keer is hij in gesprek met 
belangrijke mensen, dan ligt het even stil. In al die tijd heeft hij nog geen concrete 
stappen voor zijn project gezet, terwijl hij wel denkt dat hij bezig is met het doen van 
zijn plan. Eigenlijk is dit nog erger dan plannen die gewoon op de plank blijven lig-
gen. Die realiseer je ook niet, maar je steekt er gelukkig ook geen energie in. 

Soms ben je je heel bewust van je uitstelgedrag, maar vaak gebeurt het ook 
onbewust. Je denkt dat je goed bezig bent met je project, maar eigenlijk kom je geen 
stap verder. Je komt niet van de ideeënfase naar de planningsfase, of van planning 
tot actie. En toch kost het ongemerkt veel tijd en energie. De oplossing ligt voor de 
hand: als je steeds maar uitstelt om écht te beginnen, moet je jezelf afvragen waar 
dat door komt. De toepassing is deze keer dan ook heel simpel.

Toepassing
Onderzoek wat je tegen houdt om (écht) te beginnen.
Onderzoek wat je nodig hebt om (écht) te beginnen.
Begin!

Bij stap 1 passen bijvoorbeeld deze vragen: 
• Ben je wel voldoende gemotiveerd? 
• Heb je jouw doel helder voor ogen? 
• Als het doel ver weg is of lijkt, heb je mijlpalen of 

subdoelen om naartoe te werken? 
• Heb je de juiste kennis en expertise in huis? 
• Heb je de juiste mensen om je heen? 
• Wat zijn de drempels die je belemmeren om te 

beginnen? 
• Of zijn die er helemaal niet? En ben je gewoon aan 

het uitstellen uit luiheid...

Bij stap 2 kun je je het volgende afvragen: 
• Wanneer zou je wél direct beginnen? 
• Wat zijn de ideale omstandigheden om te begin-

nen? 
• Aan welke criteria moet voldaan zijn? 
• Waar zit je stiekem op te wachten of op te hopen? 
• Hoe zou Super-jij het aanpakken? 
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Van gepraat gaat de rijst niet koken
Chinees gezegde

• Wat houdt je tegen? 
• Wat heb je nodig? 

En tot slot één van de kernvragen van versimpelen (zie hoofdstuk 4 van het boek): 
Wat heb je écht nodig? Waarbij het accentje op de e van écht je uitdaagt extra kri-
tisch na te denken.

Als ik zelf vastzit, zowel bij het opstarten van een project als bij een dip tussendoor, 
komt dat vrijwel altijd doordat ik met het verkeerde bezig ben. Ik ben bijvoorbeeld 
aan het schrijven terwijl ik beter zou kunnen gaan brainstormen. Of ik ben aan het 
plannen terwijl ik zou moeten structureren. 

Vraag je dus steeds af: ben ik op het juiste moment met het juiste bezig? 

Extra tips 
Een vraag die je hierbij kan helpen is: Moet Ik Dit Nu Doen? Je stelt de vraag vijf 
keer, steeds met de klemtoon op een ander woord. Meer hierover lees je bijvoor-
beeld op www.carrieretijger.nl of in het blog op www.marjoleinvanbraammorris.nl

De Creatiespiraal van Marinus Knoope gaat over de fases binnen het cre-
atieproces. Je kunt dit model gebruiken om zicht te krijgen op de grote lijn van 
je plannen of projecten. Een korte inleiding vind je op www.decreatiespiraal.nl/
theorie.

Mitchell is accountmanager bij een groothandel in kantoorartikelen. Ze hebben een 
nieuwe productlijn, maar de verkoop valt tegen. Mitchell heeft de opdracht gekregen 
zijn volledige klantportfolio te bellen, maar nog geen enkel telefoontje gepleegd. 

Hij realiseert zich dat hij ertegen opziet klanten te bellen die hij lang niet 
gesproken heeft en weet niet hoe hij zo’n gesprek moet openen. De deadline nadert 
en Mitchell bedenkt de volgende stappen: hij vraagt collega’s hoe zij zo’n gesprek 
voeren en doet zo ideeën op. En hij verandert de volgorde van zijn bellijst en belt 
eerst de mensen met wie hij nog recent contact heeft gehad. Langzaam maar zeker 
gaat het bellen hem steeds makkelijker af.

Leestip: Deze tool is goed te gebruiken in combinatie met de tool Een 
reis van duizend kilometer .  
Verder sluiten de extra tools De Wet van Parkinson en De slag-
room op de spruitjes erbij aan .  
Later verschijnen nog de tools Sparren (extra tools 6 t/m 10) 
en Stop it! (extra tools 11 t/m 15) . 
Lees ook Kijk anders naar Ik (hoofdstuk 12 van het boek) . Dat 
gaat over jezelf als gedoefactor en uitdaging binnen een 
project .

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/eigen-werk-organiseren/prioriteiten-stellen
http://www.marjoleinvanbraammorris.nl/de-beste-vraag-die-je-jezelf-kunt-stellen-moet-ik-dit-nu-doen/
http://www.decreatiespiraal.nl/theorie
http://www.decreatiespiraal.nl/theorie
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Deze tool valt niet binnen een principe uit het boek. Het is de nieuwe categorie  
Maak het leuk.  Zie het boek voor de andere categorieën.

Sommige dingen zijn gewoon niet leuk. Punt. Simpel. Maar ze moeten toch gebeu-
ren. Zo heb ik bijvoorbeeld een hekel aan vergaderen. Althans, ouderwets vergade-
ren: met zijn allen twee of drie uur rond een tafel een agenda afwerken, en slecht 
naar elkaar luisteren. Ook al probeer ik dat soort vergaderingen altijd nieuw leven in 
te blazen, ik kom toch niet altijd onder de saaie versies uit.

Hoe kun je iets wat niet leuk is toch leuk maken? Hoe zorg je voor voortgang van een 
project op het moment dat het (voor jou) niet zo spannend is of zelfs saai en ver-
velend? Hoe maak je van een vervelend klusje toch een minifeestje? Oftewel: als je 
geen spruitjes lust, hoe maak je ze dan toch lekker?

Eigenlijk valt deze tool een beetje buiten versimpelen: je project wordt niet 
simpeler, maar je gaat makkelijker aan de slag.  Maar aangezien Ik een belangrijke 
gedoefactor binnen versimpelen is (zie hoofdstuk 12 van het boek) zijn deze tips om 
het leuker te maken toch nuttig.

Toepassing
Als je ontdekt dat je met iets bezig bent wat je niet leuk vindt, bedenk dan eerst 
of je het sowieso wel wilt of moet doen. Of dat je het kunt uitstellen of zelfs kunt 
stoppen. Is het belangrijk genoeg? Kun je het door iemand anders laten doen?
Als je het toch moet of wilt doen, bedenk dan wat maakt dat je het geen leuke 
taak vindt. En vervolgens: wanneer zou het wél leuk zijn? Welke omstandighe-
den zijn daarvoor nodig? Welke criteria? Welke extra’s? 
Brainstorm tot je minstens 7 ideeën hebt die de taak leuk(er) kunnen maken. 
Kies er één en ga aan de slag!

Je hoeft vaak maar iets heel kleins te veranderen om een taak leuker te maken. Hier-
onder een aantal kleine voorbeelden ter inspiratie.

Hoe maak je een saaie vergadering leuker? 
Bedenk je eigen doel voor de vergadering. Ga stopwoordjes van de andere 
deelnemers tellen en reik aan het eind een prijs uit. Download van internet een 
bullshitbingokaart en print hem uit (google er maar even op). Neem je voor om 
3 specifieke woorden in de vergadering te gebruiken, zoals spruitjes, procrasti-
natie en belachelijk. Deze tips kun je ook toepassen tijdens minder inspirerende 
congressen, lezingen, etc.
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If you have a plan, do it then
onbekend, maar vast geen Engelsman

Hoe maak je het schrijven van een projectplan leuker? 
Zorg dat het exact 444 woorden lang wordt. Schrijf het in de vorm van een 
acrostichon. Laat alle klinkers weg. Schrijf het in een park op een bankje in de 
zon. Of doe het samen en bedenk om de beurt een zin.

Hoe maak je het vragen om toestemming leuker? 
Lees het boek Invloed van Robert Cialdini en probeer alle technieken in één 
gesprek toe te passen. Ga overdreven slijmen, zodat het ook voor je gespreks-
partner duidelijk is dat je overdrijft: neem een bloemetje mee, een doosje Merci, 
geef een compliment over zijn of haar kleding, etc. Beargumenteer zelf waarom 
de ander je geen toestemming moet geven, net zo lang tot je het toch krijgt.

Hoe maak je het afwerken van een to-do-lijstje leuker? 
Werk het af van niet leuk naar leuk (bekend principe: Eat the frog; Eerst de 
keien, dan de kiezels - Steven Covey). Werk onder tijdsdruk: 1e taak 15 minuten, 
2e taak 14 minuten, tot de 15e taak 1 minuut. Doe alles tegelijk en door elkaar 
en probeer je hoofd erbij te houden. Gebruik de Pomodoro-techniek.

Hoe maak je het lezen van een saai verslag of saaie tekst leuker? 
Lees het achterstevoren. Maak er tekeningen bij of plak het vol met stickers. 
Lees het alsof je Obama bent, wat zou hij van de tekst vinden? Neem je voor de 
tekst samen te vatten in 20 losse woorden.

Dit is natuurlijk een heel persoonlijke tool. Wat de één leuk vindt, vindt de ander ver-
schrikkelijk of kinderachtig. Probeer dus van alles uit. Pas de tips hierboven aan aan 
jouw eigen voorkeuren. Het gaat om de mindset: je realiseren dat je het leuker kunt 
maken!

Leestip: Kijk eens op de website van Marieke van Dam over spelen: 
www.bureauplay.nl .

http://www.bureauplay.nl



	One Hundred Dollar Question
	De Wet van Parkinson
	Stakeholder-map
	Waarom ben je nog niet begonnen?
	De slagroom op de spruitjes

	Lege pagina

