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Ik ben de hele dag bezig met allerlei dagelijkse (terugkerende) bezigheden

Mijn overvolle email inbox krijg ik niet weggewerkt.

Ik werk me uit de sloffen maar het eind is niet in zicht.

Ik merk dat ik continue brandjes blus. Weet niet hoe dit om te buigen.

BESTEED JIJ TEVEEL TIJD AAN DE DAGELIJKSE
OPERATIE?

Of is het allemaal goed te behappen? 
Vink aan wat voor jou herkenbaar en/of van toepassing is. 

Tel het aantal vinkjes op en lees de toelichting over de score.

Vul onderstaande checklist in en ontdek wat de uitkomst voor jou betekent.

Taken

Ik heb niemand om taken aan over te dragen, dus ik moet alles zelf

oppakken. 

Ik wordt door mijn agenda geleefd.

Ik heb zoveel klanten dat ik gewoonweg geen tijd heb om met andere zaken

bezig te zijn.

Ik merk dat ik onvoldoende werk aan de doelen en strategie waar ik naartoe

wil met mijn bedrijf.

Ik wil zeker weten dat het goed gaat, daarom kan ik taken beter zelf

uitvoeren.

Ik heb een virtueel assistent, maar het loopt nog niet zo lekker waardoor mijn

inbreng is gewenst. 

Ik ben een chaotisch type en merk dat sommige zaken tussen wal en schip

vallen.

Mijn mobiele telefoon ligt binnen handbereik. Ik kan niets missen.

Klik op de spreekballonnen voor uitleg. 
Er is meer mogelijk dan wat er in dit 
voorbeeld staat. Neem contact met mij 
op voor de mogelijkheden. 
info@celinasvaoffice.nl

Let op!
Download de pdf en open het via een PDF 
viewer op je computer. Niet openen via een 
browser. Dan kan het zijn dat hij namelijk niet werkt. 

Klik op de gele spreekballonnen voor uitleg. 
Er is meer mogelijk dan wat er in dit 
voorbeeld te zien is. Neem contact op voor de 
mogelijkheden: info@celinasvaoffice.nl
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Ik ben vandaag alweer vergeten te lunchen.

Ik werk in de avond thuis door omdat ik het werk anders niet af krijg.

Ik heb stapes projecten en ideeën, maar ik kom er gewoonweg niet aan toe.

Ik ben te vaak met last minute acties bezig.

Ik sta onder hoogspanning om verwachtingen van klanten waar te kunnen

maken.

Ik ben oververmoeid omdat ik zoveel werk.

Ik ga nooit op vakantie zonder mijn laptop en/of mobiele telefoon mee te

nemen zodat ik mijn werk kan bijhouden. 

Mijn partner en/of kinderen vragen regelmatig wanneer ik tijd voor hen

vrijmaak.

Extra opmerkingen:
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