
PLANNEN
 

Met deze punten ga je op 
een later moment aan de 

slag. Plan in wanneer!
 

In deze editie gaat het in twee interviews over tijdmanagement. 
Ingeborg (blz. 28) heeft het over de Matrix van Eisenhower. Dit is een 
hulpmiddel om snel en besluitvaardig prioriteiten te stellen. Deze is 
bedacht door Dwight Eisenhower (de 34e president van de VS).
De bedoeling van deze matrix is dat je doelen concreet maakt en je er 
proactief mee aan de slag gaat.

Margaretha (blz. 42) heeft het over tijdmanagement van Stephan Covey.
En dat heeft veel samenhang met bovengenoemde matrix. Want Covey 
beschrijft ook dat goed omgaan met je tijd alles te maken heeft met 
zoeken naar wat echt belangrijk is, keuzes maken die gebaseerd zijn op
je waarden en normen en leren om goede prioriteiten te stellen.  

Zou je zelf ook mee aan de slag willen gaan hiermee? Download dan een 
lege matrix en vul hem voor jezelf in. Misschien net als Ingeborg 

aangevuld met Bijbelteksten. En bidt of God je wilt helpen om goede 
keuzes te maken en balans te vinden in de dingen die je doet.

NIET-BELANGRIJK
Wees eerlijk wanneer 

er misschien ook 
dingen zijn die je doet, 
maar eigenlijk niet zo 

belangrijk zijn.

DELEGEREN
 

Deze punten zijn urgent, 
maar niet belangrijk voor 

jou. Delegeer ze aan 
iemand anders!

ELIMINEREN
 

Deze punten zijn niet 
belangrijk en hoeven niet 

meteen te gebeuren, je 
kan ze gewoon van je 

lijstje wegstrepen.

URGENT
Dingen die snel moeten 

gebeuren, waar tijdsdruk 
achter zit

BELANGRIJK
Zijn ze belangrijk 

voor jouzelf? Hebben 
ze prioriteit voor je?

DOEN
 

Met deze punten ga je 
aan de slag.

 

NIET-URGENT
Dingen die de tijd hebben, 
die niet meteen hoeven te 

gebeuren
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om voor jezelf in te vullen.

Tip: Neem de tijd om de matrix rustig in te vullen. Bid vooraf om inzicht 
en wijsheid om de matrix in te vullen en je te helpen om goede keuzes 
te maken en balans te vinden in de dingen die je doet. 
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