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Productiviteit

REDUCEREN VAN E-MAIL 
IS EEN QUICK WIN

In 2008 deed Luis Suarez (toen werkzaam bij IBM) reeds een experiment om te stoppen met mail. Dit ging 
wonderbaarlijk goed. Kim Spinder bracht in 2014 het boek uit "we quit mail". Kim stopte in 2011 met het gebruik 
van mail. Nu denk ik niet dat mail volledig gaat verdwijnen, maar reduceren kan absoluut! Zeker met de nieuwe 
technologische mogelijkheden. Denk aan chat en werken in communities (lees meer hierover bij Platform).   

Mensen besteden 80 procent van hun werkdag aan vergaderingen, telefoontjes en e-mail, 
waardoor er weinig tijd overblijft om het essentiële werk gedaan te krijgen. 

CHAT ALS ALTERNATIEF

Stel jezelf eens de vraag hoeveel je privé nog mailt? Waarschijnlijk een stuk minder dan een tijd geleden. We 
gebruiken nu veel meer chat app's zoals WhatsApp. Waarom? Het gaat sneller, het is gemakkelijker, Je kunt snel 
een groep aanmaken en iedereen is op de hoogte, Je hebt alle berichten bij elkaar en ga zo maar door. Zakelijk zien 
we dezelfde beweging en er zijn zoveel app's die het mogelijk maken. Een greep uit een aantal oplossingen: 

CHAOS & INFORMATIE OVERLOAD?!
Dat is inderdaad de vraag. Wanneer je online zoekt op dit thema, zijn de meningen verdeeld. Vanuit user adoption 
oogpunt is mijn standpunt: tooling is nooit het uitgangspunt. Kijk eerst naar wat je nodig hebt en wie ermee moeten 
werken. Wat werkt dan het best? Wel ben ik van mening dat chat een heel goede oplossing is voor de snelle wereld 
waarin we werken en de grote wisselingen van teamsamenstellingen. Daarnaast lijkt het misschien chaos, maar 
levert het veel belangrijke CREATIVITEIT op. Juist die creativiteit vind ik erg belangrijk. Claire Burge heeft er een 
hele interessante TEDTalk over gehouden. Wat is jouw mening over chat & chaos?

Lees hier meer over het experiment van Luis Suarez.
E-mailexpert Richard Wolfe schreef er ook over in zijn blog 'Krijg toch de P met je ge-CC'.

https://avanteers.nl/kim-spinder-spreker/
https://www.linkedin.com/in/kimspinder/
https://clairehaidar.com/videos/
https://www.wired.com/2012/01/luis-suarez/
https://blog.secretary.nl/rol-email-persoonlijke-workflow/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019


Productiviteit

THERE'S AN APP FOR THAT
Van je to-do lijst tot aan het op afstand laten besproeien van je gras, Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel 
een app voor. Hoe meer je digitaal werkt, hoe makkelijker het is om overal vandaan bij je gegevens te kunnen en 
dus overal te kunnen werken. Delen van informatie en overdracht wordt een stuk eenvoudiger. En zo zijn er nog 
veel meer voordelen te benoemen. Bekijk voor jezelf welke productiviteit-winst jij kunt maken en zoek er dan een 
app bij die voor jou het beste werkt. 

DIGITALE TO-DO LIJSTJES 
ZIJN EEN QUICK WIN

Altijd actueel. Nooit meer overschrijven omdat het zo'n zooitje is geworden. Eenvoudig te delen. Taken toewijzen 
aan collega's. Deadline koppelen aan de taak inclusief waarschuwingsmelding. Het kan allemaal wanneer je je to-do 
list digitaliseert. Er zijn veel app's op dit gebied. Een paar voorbeelden: 

Gebruik je sneltoetsen al wel? Super! Bereid je kennis op dit vlak steeds verder uit. Er is zoveel mogelijk. En ga eens 
kijken naar slimme 'hacks' die het je nog makkelijker kunnen maken. Niet alleen in je Office pakket, maar 
bijvoorbeeld ook in het gebruik van je browser of je smartphone. Om je een beeld te geven wat er mogelijk is: ik 
schrijf regelmatig blogs over sneltoetsen. Lees hier mijn blog over het thema tech-savvy tips.

GEBRUIK VAN SNELTOETSEN 
IS EEN QUICK WIN

Met je muis beweeg je continu over het beeldscherm en wissel je met je hand van toetsenbord naar de muis. Je klikt 
vaak meerdere malen met je muis om een handeling te verrichten. Dat kan sneller en makkelijker. Je computer 
aansturen met sneltoetsen is een eenvoudige manier om tijdwinst te boeken.

Hoeveel efficiënter?
Met sneltoetsen kun je tientallen procenten tijdwinst behalen. Stel dat je vijf uur per dag met de computer werkt en 
je bent 10% efficiënter met sneltoetsen, dan bespaar je dertig minuten per dag! Hoe meer sneltoetsen je gebruikt, 
hoe groter je tijdwinst.. 

Mocht je sneltoetsen nog niet regelmatig gebruiken, dan is het hoogtijd om je er verder in te verdiepen. 
Voor mac gebruikers kun je hier meer vinden. 
Voor Windows 10 gebruikers tref je hier meer info. 
Heb je een ander systeem? Zoek op internet het juiste lijstje, er is genoeg te vinden.

https://www.linkedin.com/in/kimspinder/
https://www.linkedin.com/in/kimspinder/
https://www.linkedin.com/pulse/tech-savvy-tips-liane-duit/
https://www.linkedin.com/in/kimspinder/
https://www.linkedin.com/in/kimspinder/
https://www.machelp.nl/mactips/113-mac-sneltoetsen-qshortcutsq.html
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/12445/windows-keyboard-shortcuts


Productiviteit

SNELTOETSEN

INTERESSANTE ARTIKELEN 
OPSLAAN IS EEN QUICK WIN

Herken je dit? Je komt online een interessant artikel tegen, maar op dat moment heb je geen tijd om het artikel te 
lezen. En wanneer je wel tijd hebt kun je het artikel nergens terugvinden. Waar had ik het ook alweer gezien?  
Of je krijgt interessante informatie onder ogen op een moment dat je je focus echt op iets anders moet hebben? 
 
Ook hier zijn handige app's en mogelijkheden voor om hiermee om te gaan. Zelf gebruik ik pocket om deze artikelen 
op te slaan. Ik kan labels geven aan de artikelen (per onderwerp) en ik kan belangrijke onderdelen arceren. Ook kan 
ik artikelen eenvoudig delen en favorieten aanmaken. Ga zo maar door. Natuurlijk zijn er veel 
meer vergelijkbare soorten app's als pocket. Zoek je favoriet en laat de technologie voor je werken.

Ik plan leestijd in mijn agenda (veelal op momenten waarop ik weet dat ik 
het doorgaans rustig heb, voor mij vrijdagmiddag). In die tijd heb ik alles 

direct bij de hand. Ik hoef niet te zoeken en kan direct beginnen met lezen. 
Heerlijk!

Leer ook je collega's te gaan werken met sneltoetsen. Schrijf er een blog over, deel je eigen ervaringen of 
interview een collega die je hebt weten te overtuigen. Vergeet niet in je blog de nadruk te leggen op de 
efficiency voordelen die het werken met sneltoetsen oplevert.

SLIMMER VERGADEREN IS EEN 
QUICK WIN

Leg de manier van vergaderen binnen je organisatie ook eens onder de loep. Hier valt vaak veel tijdwinst te 
behalen. Zo levert bijvoorbeeld staand vergaderen vaak al een tijdwinst op van 34%! 
 
Je weet (samen met je collega's) vast nog andere dingen te bedenken die een positieve bijdrage leveren aan 
productiviteit en plezier. Laten we die laatste (plezier) vooral niet vergeten! 
 
Ik benoem vaak: volledig digitaal werken, actiepunten direct in de workflow van de collega's verwerken. Werk je 
met een platform? Dan is vergaderen in zijn geheel te reduceren. 

https://getpocket.com/
https://getpocket.com/


Platform

Hierboven een overzicht van een aantal platformen waar in Nederland vooral mee wordt gewerkt. Hiervan wordt op dit moment 
Sharepoint (van Microsoft) het meest gekozen door bedrijven. Er zijn er nog veel meer aanbieders. Lees hier meer over de 

platform mogelijkheden (of zoals ze ook worden genoemd: Social Enterprise Networks).  

De 6 verschillende onderdelen die je op elk platform vaak vindt.

De technologie maakt het mogelijk om op een andere (slimmere) manier te gaan werken. Vooral doordat we steeds 
meer 'in de cloud' gaan werken. Meer over 'Cloud' volgt overigens later.  
Vanaf verschillende apparaten werken en bij je documenten kunnen, het kan allemaal. Je werkt dan met een 
'platform', een centrale plek waar alle gegevens opgeslagen worden. 
. 
                                                 Platform werken en denken verandert onze manier van werken.

Een platform is niet één programma dat je leert. Het bestaat uit meerdere onderdelen die als het ware samen verpakt 
zijn. Vergelijk het met het gebruik van Office. Ook dat programma leer je niet. Je leert Word of Excel of Outlook. 
Sommige gebruikers maken van alle onderdelen gebruik. Anderen gebruiken slechts een aantal van de 
mogelijkheden. En dat is prima. Je gebruikt wat je nodig hebt om beter en effectiever samen te werken.  
Je installeert het 'programma' niet op je computer: het is een server product (het staat in de cloud). Je maakt 
connectie met het platform. 

sites

communities

content

search

insights

composites

SLIMMER WERKEN VIA PLATFORM

https://mashable.com/2013/06/14/enterprise-social-networks/?europe=true#xGl5jUYdIqqB


Platform

Geen kennis delen is diefstal

Je lokale F/G/U schijf komt te vervallen, Alles wordt bewaard op het platform. 
Interne mail komt te vervallen. Je plaatst je content in een community en 'mentioned' iemand. 
(Tijdelijke) projectgroepen die samenwerken maken een eigen community of site aan en werken vanuit daar 
samen. 
Al je documenten etc (content) zijn op één plek te vinden, namelijk het platform. 

Lees ook het blog of beluister de podcast van Dr. Techgirl: 'De cloud: wat is dat precies en wat kan ik ermee?'.

Dat is nogal een uitspraak! Toch is het dé grote verandering van het werken in een platform. Alles is heel transparant. 
Je plaatst ook documenten 'in wording' al op het platform. Zo zien collega's direct waarmee je bezig bent. Zo kunnen ze 
je helpen en/of het bespaart collega's wellicht van dubbel werk en collega's blijven op de hoogte van wat er actueel is. 
Geen intranet berichten meer nodig. Bovendien loopt intranet toch altijd achter te feiten aan, waardoor intranet heel 

slecht gelezen wordt. Een groot communicatie probleem voor bedrijven.

De manier van werken verandert wanneer je met een platform gaat werken. Ik benoemde het al eerder. Om je een 
paar voorbeelden te geven: 

Cultuurverandering is nodig
Het goed leren werken in/met een platform heeft niet zoveel te maken met het leren werken met de tool. Het is vooral 
een cultuurverandering in de organisatie. De transparante en open manier van werken betekent echt een verandering 

in het gedrag van mensen. 

Een aantal VOORDELEN van werken met een platform op een rij:

Alles op één plaats = minder terugzoek werk
Alles in de cloud = altijd en overal toegang tot je content
Versiebeheer gaat automatisch. Nooit meer twijfel of je wel de juiste versie hebt
Het draagt bij aan open en transparant werken i.p.v. 1-op-1, wat veel minder snel en wendbaar is.
(Online) samenwerken gaat een stuk eenvoudiger. Zo kun je met meerdere mensen tegelijkertijd in een document 
werken.
Leren in de praktijk en van je collega's wordt super eenvoudig. Doordat de manier van (samen)werken veel opener is 
kun je eenvoudiger meekijken met je collega's waardoor je sneller kan leren. Ook wel Peer2Peer learning 
genoemd. Lees hier over P2P om geïnspireerd te raken over de mogelijkheden. 

Jouw kennis delen, zodat anderen leren
Ook jij hebt genoeg kennis in huis die interessant is om te delen. De manier van delen kan ook leuker en aantrekkelijker 
voor je collega's. Een bepaalde procedure of werkwijze uitleggen? Schrijf niet die saaie lap tekst maar maak een filmpje 

van hoe het in de praktijk werkt. Hier zijn uiteraard super handige tools voor, zoals:

https://getpocket.com/
https://blog.secretary.nl/de-cloud-wat-is-dat/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019
https://getpocket.com/
http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/peer-teaching/
https://getpocket.com/
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Deze dag is jouw eerste stap naar 
de toekomst van werken. Voor 
zowel jezelf als je organisatie. 
Vol nieuwe (laagdrempelige) 
inzichten: ontdek welke digitale 
mogelijkheden jij kunt gebruiken 
in je werk! 
 
Dagvoorzitter: Liane Duit 
www.secretary.nl/techsavvyevent

Laat de technologie voor jou 
werken: leer in 2 dagen welke 
skills & tools jij nodig hebt en hoe 
je ze toepast in jouw organisatie. 
Met persoonlijke coach 
 
 
 
Docent: Sicco de Ree 
www.secretary.nl/techsavvy

https://www.secretary.nl/events/tech-savvy-assistant-event/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019
https://www.secretary.nl/toekomst-van-je-vak/tech-savvy-assistant/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019
https://www.secretary.nl/events/tech-savvy-assistant-event/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019
https://www.secretary.nl/toekomst-van-je-vak/tech-savvy-assistant/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019


Samenwerken

Deze slogan hebben we natuurlijk van Loesje geleend. Het mooie is: technologie maakt het mogelijk om nog beter en 
makkelijker samen te werken. En voor bedrijven en organisaties is juist dát heel belangrijk. Een betere 
samenwerking betekent betere, snellere en vernieuwde resultaten. Hoog nodig in deze sterk concurrerende tijden! 

WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN

Hyper connected

De manier van samenwerken verandert. We zijn altijd en overal bereikbaar over de hele wereld. We zijn hyper 
connected. Een uitdaging voor bedrijven om medewerkers die veel op afstand werken productief en betrokken te 

houden. De techniek maakt het mogelijk om hier een goede invulling aan te geven. 
Beluister de podcast van Isabel de Clercq tijdens het Tech Savvy Assistant Event: 'Maak jezelf zichtbaar door 

transparant (samen)werken'.

Van mail naar zakelijke chat oplossingen, daar hebben we het al over gehad. Andere veranderingen zijn:
Virtueel whiteboard: veel makkelijker dan losse papieren of overal foto's van maken. Bovendien zijn de geschreven 
aantekeningen vaak slecht geschreven en moeilijk leesbaar. Digitaal is direct te delen en leesbaar op allerlei 
devices. Je kunt inzoomen op teksten, knippen en plakken, et cetera. 
Steeds meer in projecten werken. Online zijn genoeg project management tools beschikbaar: 

Working Out Loud
De tooling maakt het mogelijk om open en transparant te werken, dat gaf ik al aan. Maar er is meer dat verandert in de 

manier van samenwerken om optimale resultaten te bereiken. We spreken over Working Out Loud.

Twee bekende en veel gebruikte project management tools

https://getpocket.com/
https://blog.secretary.nl/podcast-maak-jezelf-zichtbaar-transparant-samenwerken/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019
http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/peer-teaching/
https://getpocket.com/


Samenwerken

WORKING OUT LOUD

De term Working Out Loud (WOL) is door Bryce Williams geïntroduceerd (2010). Het idee bestaat uit 2 principes: 
 

Narrating your work / above the flow

Showing & sharing your work

Een transparante manier van werken met als doel kennis te delen 
en kennis op te halen 

Je beschrijft bijvoorbeeld via micro blogging wat je doet. De berichtjes staan op het Social Entrise Network 
(platform) en zijn dus zichtbaar voor de gehele organisatie. Dit levert winst op in de vorm van betere 
communicatie en leren van elkaar. Je houdt collega's op de hoogte van bijvoorbeeld projecten waarbij 
je betrokken bent. Kort en krachtig. Wil men meer informatie, dan weten ze je te vinden (online of in real life). Je 
kunt het zien als een intranet zoals we dat vaak kennen, maar dan gevuld door en met collega's. Precies zoals 
Social Media platforms werken. Omdat het uiteindelijk wel 'bovenop' je normale werkzaamheden volgt, spreekt 
men van 'above the flow'.

Obervable work / in the flow

Je kan zeggen dat het hier gaat om 'werk in wording'. Je creëert een document dat je direct opslaat op een open 
zichtbare plek terwijl het document nog niet volledig af is. Collega's kunnen meekijken en eventueel bijdragen 
tijdens de 'werk in uitvoering' fase. Dit is echt een heel andere manier van werken wanneer alleen einddocumenten 
worden gedeeld bij een breder publiek. En ook hier gaat het weer om sneller en slimmer werken. Waarom 
'ploeteren' op een document in je eentje terwijl je collega's je kunnen helpen of misschien je werk kunnen 
verfraaien? Dat is pas samenwerken!

http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/peer-teaching/


Samenwerken

Working Out Loud, 
perhaps the most 

fundamental digital 
workplace skill 

- Dion Hinchcliffe

Een interessante uitspraak van Dion Hinchcliffe. Een interessant man overigens om te volgen wanneer je meer 
wilt weten over digitale strategie in organisaties. Hij heeft een eigen website. 

Working Out Loud - 
John Stepper

Natuurlijk zijn er ook genoeg korte artikelen online te vinden. Deze van Frankwatching vind ik wel duidelijk. Klik 
hier. 

BOEKENTIPS

Social technologies in 
business - 
Isabel de Clercq

Of volg hem op twitter. 

Of deze van Teamwise. Klik hier

Liever een video? Bekijk de TEDTalk van John Stepper.

http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/peer-teaching/
https://dionhinchcliffe.com/
https://www.frankwatching.com/archive/2015/11/19/working-out-loud-zo-werk-je-slimmer-samen/
https://twitter.com/dhinchcliffe
https://www.teamwise.works/blog/waarom-zou-je-aan-working-out-loud-doen-als-organisatie-de-voordelen-op-3-niveaus
https://www.youtube.com/watch?v=XpjNl3Z10uc


Cloud

De hardware om de afgenomen dienst, ‘het werken’, te realiseren draait niet bij de eindgebruiker, maar in een 
datacentrum. Die datacentra zijn groot en zijn volgebouwd met servers. Dat ziet er dan zo uit:

WAT IS CLOUD?

Lees dit korte artikel van Metro over de voor en nadelen van werken in de cloud.  

Dat heeft dus weinig te maken met dat "wolkje" 
waarmee we cloud vaak visualiseren....

De manier van werken verandert flink door het werken in de cloud. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken! Naast 
dat je overal en ergens kunt inloggen, zijn er veel andere aspecten die veranderen in je manier van werken. 
Bijvoorbeeld: 

IMPACT VAN WERKEN IN DE CLOUD

Uit onderzoek is gebleken dat organisaties die in de cloud werken meer omzet genereren, tegenover organisaties die 
dit nog niet doen. Steeds belangrijker is een schaalbare werkplek in de cloud die eenvoudig op en af te schalen is en 
meegroeit met de organisatie. Zoals je privé ook je Spotify abonnement per maand betaalt. 

WAAROM WERKEN IN DE CLOUD?

Samenwerken in documenten
Alles opslaan op een centrale plek (geen lokale U/F/G schijf meer)
Versiebeheer gaat automatisch
Draagt goed bij aan het Working Out Loud gedachtegoed

CLOUD AANBIEDERS
Er zijn meerdere aanbieders van cloud oplossingen. Hieronder de bekendste. 

Microsoft
IBM
Google
Amazon

En wie is de koning onder de cloud aanbieders? Dat is de laatste: Amazon.

IaaS (Infrastructure-as-a-Service), waarbij de dienstverlener de infrastructuur voor haar rekening neemt. Dit is de 
laag waarin Fundaments opereert. 
PaaS (Platform-as-a-Service), waarbij de dienstverlener een platform faciliteert waarop door anderen de applicatie 
te installeren is. Denk hierbij aan Amazon EC2 of Heroku. 
SaaS (Software-as-a-Service), waarbij de dienstverlener alles regelt, tot en met de software. Denk hierbij aan 
Office365, Twinfield of SalesForce. 
Lees hier meer over cloud, verschillen, voordelen, et cetera.  
 
 

DE LAGEN IN CLOUD

https://dionhinchcliffe.com/
https://www.metronieuws.nl/nieuws/2011/06/werk-in-de-cloud-maar-wat-is-het
https://www.cloudinzicht.nl/cloud-nieuws/amazon-microsoft-en-alibaba-zijn-grootste-spelers-op-iaas-public-cloud-markt/


Privacy & Security

Zorg dat je regelmatig de updates doorvoert. Het is belangrijk om deze updates te doen. Ze bevatten buggs 
fixes, systeem verbeteringen en veiligheid updates. Het lijkt logisch maar ik hoor nog vaak mensen zeggen: 'Ik heb die 

updates niet nodig, het werkt prima'. Dat zal vast, maar je doet de update ook vanuit security oogpunt. Weinig 
medewerkers die zich daar bewust van zijn. 

Beluister ook de podcast van ethisch hacker Patrick tijdens het Tech Savvy Assistant Event: 'Veilig werken – 
bescherm je tegen online gevaren'.

UPDATES!

Iedereen heeft het over het belang van het hebben van goede wachtwoorden. Echter niemand die ik ken heeft een 
goed wachtwoord (als ze hem vertellen dan). Je hebt een password manager nodig om al je wachtwoorden te 

onthouden en een sterk wachtwoord hiervoor. 

WACHTWOORDEN

Tip: check deze sites

Handige voor password management tools

Handige app, helemaal handig met Apple 
Watch (dan heb je al je wachtwoorden nog 
makkelijker bij de hand).

Wachtwoorden kluis. Met deze dienst krijg je toegang tot een kluis met sterke AES-256 
bit encryptie in de cloud, waarin je al je wachtwoorden veilig bewaart.  

Je hoeft alleen het hoofdwachtwoord te onthouden. En vertrouwen dat LastPass zijn zaakjes op orde heeft, want 
de dienst geeft helaas geen controle over het kluisbestand met versleutelde wachtwoorden. LastPass blinkt wel 
uit in gebruiksvriendelijkheid: zo helpt de dienst om zwakke wachtwoorden te identificeren en te vervangen en 
kun je met de browser-extensie met één klik overal veilig inloggen.

Meer over wachtwoord bewust werken lees je hier.

2 FACTOR AUTHENTICATION (2FA) 

Je spreekt over 2FA wanneer je om in te loggen twee stappen moet ondernemen.  Dus: je logt in op een site en ze 
vragen om een gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens een aanvullende stap. Dit is vaak en code, sms, 
irisscanner, etc. Twee stappen dus om te kunnen inloggen. 

Ook dit blijkt echter helemaal niet zo veilig. Lees hier er meer over.  

Steeds meer sites gebruiken daarom Google Authenticator. Lees hier over hoe dat werkt.

https://blog.secretary.nl/podcast-veilig-werken-bescherm-je-tegen-online-gevaren/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019
https://howsecureismypassword.net/
https://haveibeenpwned.com/
https://1password.com/
https://www.lastpass.com/nl
https://wachtwoordbewust.nl/
https://nordvpn.com/blog/sms-two-factor-authentication-puts-your-privacy-at-risk/
http://computerworld.nl/security/94244-zo-werkt-google-authenticator


Privacy & Security

WEB BROWSER

Maak gebruik van elke browser die je fijn vindt. Echter zorg ervoor dat je alleen betrouwbare add-ons en exentions 
gebruikt. 

Kies Duckduckgo of Startpage als je geen cookies of caches wilt opslaan. 

CACHE & COOKIES VERWIJDEREN 

Cache: een plek waar bestanden tijdelijk worden opgeslagen voor snelle toegang.  

Bedrijven gebruiken cookies om te registeren welke sites jij bezoekt en in welke producten je geïnteresseerd bent. 
Sommige bedrijven sturen via die cookies jouw persoonlijke gegevens naar andere bedrijven, zonder jouw 
toestemming. Wil je dit niet, dan moet je de cookies verwijderen.

Lees hier meer over het verwijderen van caches

Lees hier meer over het verwijderen van cookies

VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) 

Een VPN hebben is belangrijk om veilig te werken. Met een VPN wordt al je internet verkeer beveiligd via een 
externe server geleid waardoor je internetverkeer versleuteld wordt, je internetactiviteiten verborgen worden en je 
identiteit en locatie verborgen worden. Ze zijn eenvoudig te verkrijgen. Blijf echter weg van gratis VPN. Ik raad de 
volgende twee aan:

https://www.browserchecker.nl/cache-bestanden-verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen#no1


Kunstmatige 
Intelligentie

Kort en simpel gezegd: het nabootsen van het menselijk brein.

Het onderwerp Kunstmatige Intelligentie (KI) mag natuurlijk niet ontbreken, aangezien het zo vaak genoemd wordt in 
artikelen en blogs. Om echt meer te begrijpen over de impact van KI op het secretaressevak is eigenlijk een apart eBook 
nodig. Toch hier een paar aspecten die er volgens mij echt toe doen (op dit moment dan, niets ontwikkelt zich zo snel als 

technologie). 

Bekijk dit filmpje om te zien hoever men op dit moment is. 
 
 
Maak een lijst van de taken en bekijk of KI dit van je kan overnemen. Hoe chaotischer 
de activiteit, hoe moeilijker het voor computers is om die taak over te nemen.

Leuk om te volgen over dit thema: Jarno Duursma 
Beluister zijn podcast tijdens het Tech Savvy Assistant Event: 'Kunstmatige 
intelligentie… Kans of bedreiging?'.

KI speelt al een rol in ons dagelijks leven. Op heel veel plekken kom je het (onbewust) tegen.. Bijvoorbeeld als je via 
google een zoekterm intypt dan krijg je opties waaruit je kunt kiezen, dat is KI. Of als je online aan het winkelen bent en 
je krijgt 'you might also like this'. Dat is ook KI. Kortom op veel plekken worden we al in de 'watten gelegd' door KI.

Concurrent is wellicht een groot woord. Maar op korte termijn zullen er zeker taken zijn die slimme computers van jou 
als secretaresse gaan overnemen. Denk aan notuleren, dicteren (gesproken tekst omzetten in getypte tekst) of 
agendabeheer (eerst voor de simpelere afspraken op termijn ook de meer gecompliceerde afspraken). Wat mij 
betreft geen zaken om angstig van te worden. Het zijn taken die je toch al liever uitbesteedt, zodat je meer tijd overhoudt 
om je te focussen op zaken waarmee je écht het verschil maakt in de organisatie.  

WAT IS KI?

KI NU AL IN DE PRAKTIJK

KI ALS 'CONCURRENT' VAN DE SECRETARESSE

https://www.youtube.com/watch?v=-qCanuYrR0g
https://twitter.com/jarnoduursma
https://blog.secretary.nl/podcast-kunstmatige-intelligentie-secretaresse/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019


Epiloog

Heel wat technische zaken zijn besproken. Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over bijvoorbeeld de impact op je 
vak door de ontwikkelingen in hardware. En uiteraard kan ik nog van alles vertellen over het enorme aanbod aan app's. 
Of je meenemen in de wereld van handige (zakelijke) gadgets die te verkrijgen zijn. Zoveel onderwerpen waar je je als 
tech-savvy secretaresse in kunt verdiepen om nieuwe kansen te creëren... 
 
Ik heb ervoor gekozen niet alles in één keer te behandelen. In de trainingen is gebleken dat stap voor stap de nieuwe 
digitale manier van samenwerken echt omarmen, de beste manier is. In dit eBook heb ik getracht de belangrijkste zaken 
te omschrijven zodat je er direct mee aan de slag kunt. Groots denken, kleine stapjes! 

Volg Secretary Management Instute op Social Media voor meer tech-savvy tips en 
trainingsmogelijkheden.
Bekijk ook zeker de tweede editie van het Tech Savvy Assistant Event op 6 juni 2019 in 
Utrecht. Zie ik je daar?

Tech-savvy begint nooit 
bij tooling, maar bij het 
doel dat je wilt bereiken! 
Denk na over dit doel en 

zoek daar de juiste 
tooling bij. 

Nooit andersom!

Ten slotte. Het lijkt erop alsof alles om IT en tooling draait, maar naar mijn mening is niets minder waar. 
Slimmer, efficiënter en prettiger samenwerken, daar gaat het om. De mens staat centraal! Techniek kan helpen om je 
doelen te bereiken én zorgt ervoor dat je unieke menselijke skills nu meer dan ooit kunnen floreren. 
Een tech-savvy secretaresse snapt dit als geen ander en kan anderen helpen dit zelfde inzicht te geven.

Groots denken, kleine stapjes

En vergeet niet: 
geniet van je tech-savvy reis! 

https://www.linkedin.com/company/secretary-management-institute/
https://www.secretary.nl/events/tech-savvy-assistant-event/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019


Over mij

Hi, 
 

Mijn naam is Liane Duit, sinds 2008 houd ik me bezig met de toekomst van 
werk van het assistant vak.  

Ik begon mijn carrière als secretaresse, maakte van daaruit de stap richting 
het HR vakgebied en ontwikkelde me meer en meer in tech savvy. 

De kennis die ik opdeed resulteerde in een specialisme rondom innovatie en 
digitale geletterdheid. 

Trots en blij ben ik dat SMI mij gevraagd heeft dit eBook te schrijven voor de 
secretaresse die meer digitaal vaardig wil worden. 

Hip gezegd: tech-savvy wil worden. 
In dit digitale tijdperk waarin we leven een must zou ik zeggen. Ik hoop van harte 

dat ik een kleine bijdrage kan leveren om je tech-savvy doel te bereiken. 
 

Veel plezier met je ontdekkingstocht! 
 



T R U V A R I
S O L U T I O N S

D O O R :    
L I A N E  D U I T

W A T  W O R D T
J O U W

V O L G E N D E
S T A P ?

T E C H - S A V V Y
A S S I S T A N T
E V E N T

6  J U N I  2 0 1 9

C U R S U S  
T E C H - S A V V Y
A S S I S T A N T

D I V E R S E  D A T A  2 0 1 9

Deze dag is jouw eerste stap naar 
de toekomst van werken. Voor 
zowel jezelf als je organisatie. 
Vol nieuwe (laagdrempelige) 
inzichten: ontdek welke digitale 
mogelijkheden jij kunt gebruiken 
in je werk! 
Dagvoorzitter: Liane Duit 
 
www.secretary.nl/techsavvyevent

Laat de technologie voor jou 
werken: leer in 2 dagen welke 
skills & tools jij nodig hebt en hoe 
je ze toepast in jouw organisatie. 
Met persoonlijke coach. 
Docent: Sicco de Ree 
 
 
 
www.secretary.nl/techsavvy

https://www.secretary.nl/events/tech-savvy-assistant-event/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019
https://www.secretary.nl/toekomst-van-je-vak/tech-savvy-assistant/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019
https://www.secretary.nl/events/tech-savvy-assistant-event/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019
https://www.secretary.nl/toekomst-van-je-vak/tech-savvy-assistant/?utm_source=eBook&utm_medium=TechSavvy&utm_campaign=eBook_TS_2019

