
 
 
 
 

 Wekelijkse review-checklist 
  
 

Terugkijken 
 

Checken Afvinken  
 

Agenda nalopen 
 
 

Takenlijst nalopen 
 
 

E-mail verwerken 
 
 

Papieren administratie verwerken 
 
 

Wat ging goed afgelopen week? 
  Waar ben ik trots op? 
 

Wat kon beter afgelopen week? 
Wat zou ik anders doen? 

 
Projecten nalopen 

 
 
 
 

Vooruitblikken 
 

Checken Afvinken  
 

Agenda plannen 
 
 

Doelen nalopen 
 
 

Prioriteiten voor komende week 
helder hebben. 

 
 
 (eigen toevoeging) 



 
 
 
 

 Wekelijkse review-checklist 
  
 
 
Terugkijken 
  
 
Agenda nalopen:  

• Klik elke afspraak die je in je agenda hebt staan van de afgelopen week aan. 
Stel jezelf de volgende vragen:  

• Zijn er notities gemaakt? Zo ja, neem ze door op actiepunten en verwerk ze 
in je takenlijst.  

• Zijn er nog andere zaken waar je actie op moet of wilt ondernemen 
naar aanleiding van de notities?  

• Is er een volgende afspraak naar aanleiding van deze afspraak nodig? Zo ja, 
is deze ingepland?  

• Heb je het ingeplande werk van afgelopen week volledig afgerond en heb je 
de mensen die op jou zitten te wachten ervan op de hoogte gesteld? 

 
 
Takenlijst nalopen:  

• Heb je alle taken uit je takenlijst gedaan die je afgelopen week had willen 
doen? Welke taken heb je niet gedaan? Moet je hierover iemand op de hoogte 
brengen? Plan de taak in voor op een ander moment.  

• Denk ook aan acties uit papieren aantekeningen, je notitieboek, je whats-app 
gesprekken. 

 
 
E-mail verwerken:  

• Scan je e-mail door te kijken of er nog zaken zijn die opgepakt MOETEN 
worden. Voor verwerken van je e-mail op zich, neem gerust contact op. Er 
is veel over te vertellen. 

 
 
Projecten nalopen:  

• Loop per project alle taken na. Maak van ruw geformuleerde taken 
uitvoerbare en duidelijke acties. Controleer of de openstaande acties nog 
relevant zijn en vooral of je bij elk project een eerstvolgende actie hebt 
gedefinieerd. Zo niet, doe dat meteen.  

 



 
 
 
 

 Wekelijkse review-checklist 
  
 
 
Vooruitblikken 
 
 
Agenda plannen:  

• Wees je bewust van je doelstelling. Pak werkzaamheden op die daaraan 
bijdragen. Voor je het weet ben je met randzaken bezig. Mooi om eens in 
te verdiepen: ‘Eisenhower matrix’.  

• Houdt je agenda voor 60% gevuld. De overige 40% vult zich vanzelf met ad-
hoc zaken of kun je benutten met korte pauzes.  

• Stel voor jezelf 2 a 3 topprioriteiten samen.  
• Zijn al je afspraken door alle partijen bevestigd?  
• Heb je voldoende reistijd gerekend voor je afspraken? (bij online vergaderen: 

heb je extra tijd ingepland voor het inbellen/verbinding maken/kop koffie erbij etc).   
• Heb je voldoende tijd gereserveerd om je afspraken goed voor te bereiden?  
• Mis je nog informatie voor bepaalde afspraken?  
• Staan er afspraken in je agenda die onnodig of overbodig zijn en die je kunt 

annuleren? 
 
 
Doelen nalopen:  

• Zodra je voor jezelf week, kwartaal of jaardoelen helder hebt kun je 
ze wekelijks nalopen en checken of de vervolgactie helder is.  

• Door elke week even bewust stil te staan bij je doelen, ga je met meer 
focus aan de slag. 

 
 
 
Prioriteiten voor de komende week helder hebben:  

• Het werkt als je een aantal (niet teveel) prioriteiten stelt voor jezelf voor de 
komende week. 

• Zorg ervoor dat ze realistisch en haalbaar zijn.  
• Deel ‘grote taken’ op in ‘sub taken’ en maak ze zo concreet mogelijk. Dat 

zet je eerder in de actiestand.  
 
 
 
 
Praktisch  

• Plan een vast moment in je agenda voor de wekelijkse review.  
• Plan hiervoor de eerste keer een uur in. Echt; dit verdient zich 

ruimschoots terug!  
• Wordt het een gewoonte, dan ga je merken dat het je wekelijks een half 

uur tijd kost en aan de andere kant veel tijd en rust oplevert.  
• Je zult merken dat je meer regie krijgt over je eigen werk als je deze 

stappen wekelijks doorloopt.  
 
‘Het is geen hogere wiskunde; de kracht zit hem in het doen! Veel succes’.  
 
 
 


