
deze week

gezond

19. Breng je lege koffiekop na gebruik meteen terug naar de keuken.

20. Zet je gsm even af of op stil. Zo kun je rustig doorwerken en taken snel-

ler afwerken.

21. Verlies geen tijd met technische snufjes. Zorg dat je goed weet hoe je

toestellen in je voordeel kunnen werken.

22. Groepeer gelijkaardige taken en werk ze in één ruk samen af: je tele-

foons, het doornemen van je mails, je huishoudtaken of autoritten (naar

containerpark, apotheek, bib…).

23. Vermijd wachttijd. Maak een afspraak bij de dokter in plaats van je

beurt te gaan zitten afwachten tijdens het spreekuur.

24. Onderhoud je huis: regelmatig een opruimac-
tie doet je heel wat tijd besparen.

25. Bereid een extra portie soep of spaghetti en

gebruik die voor de dag erop of vries het in.

26. Ga één keer per week vroeger naar het
werk, dat is dubbele tijdwinst: geen files en geen

stoorzenders. 

27. Verminder televisie- of internettijd: baken

vooraf de tijd af die je er aan wil besteden.

28. Focus op het afwerken van taken en to

do’s.

29. Profiteer van je energieke uur-
tjes. Plan moeilijke taken wan-

neer je energiepeil het hoogst

is.

30. Sta je zelf toe om even te

dagdromen. Dat lijkt mis-

schien onbelangrijk, maar

is essentieel voor tijd-

winst. Q

1. Doseer. Kom niet in de verleiding om meer aan te nemen dan je aankunt of

kunt afwerken binnen de tijd die je ter beschikking hebt.

2. Stop met twijfelen, neem beslissingen, hak knopen door.

3. Delegeer (huishoud)taken aan je gezinsleden of collega’s. 

4. Kom overal op tijd en laat afspraken niet uitlopen.

5. Leg ’s avonds je kleren en spullen voor de volgende dag klaar.

6. Groepeer je boodschappen en doe ze op minder drukke momenten.

7. Sluit je (kantoor)deur eens wat vaker. Zo kun je je concentreren en je taak

sneller afwerken. 

8. Verlies geen tijd met over en weer mailen, maar ga even langs bij je colle-

ga of bel hem of haar op.

9. Werk één keer per week van thuis uit.

10. Zeg wat vaker ‘neen’.
11. Motiveer jezelf om lastige klussen meteen aan te pakken.

12. Laat dingen niet bij elkaar komen tot een onoverzichtelijke berg
waar je niet meer aan wilt of kunt beginnen.

13. Pas je werkuren aan, maak gebruik van de flexibele werkuren
in je bedrijf: zo ben je voor de file op kantoor of voor de

avonddrukte weer thuis.

14. Geef al je spullen en documenten een vaste
plaats zodat je ze meteen kunt terugvinden.

15. Doe al je strijk in één keer.

16. Organiseer een beurtrol met andere

ouders om de kinderen naar hun acti-

viteiten te brengen.

17. Maak bij de dokter, tandarts

of kapper meteen je afspraak
voor de volgende keer. 

18. Stel een menu op voor de

hele week of maand.

Door de overgang van winter- naar zomertijd verliezen we één uur. Zestig kostbare minuten, en je

hebt nu al zo weinig tijd om alles rond te krijgen. Toch ligt extra tijd vaak in een klein hoekje. Met

deze tips win je de verloren zomertijd zo terug en leef je met meer tijd én rust in je hoofd.
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WIN ELKE DAG TIJD

30 HANDIGE TIPS

Versla het zomeruur

Stel niet uit wat je meteen kunt

doen. De hele tijd zitten denken dat

je nog iets moet doen, kost meer

tijd dan het meteen af te handelen.

Pak meteen aan wat je binnen de

twee of drie minuten kunt afhande-

len.

Extra tip: win tijd met 
het woord ‘meteen’

kast wegens niet bestand tegen bleekwatervlek-

ken. Een oud trainingspak kan uiteraard wel. Of

gewoon in je ondergoed natuurlijk.

FEIT 3: MUZIEK ZET JE AAN HET WERK
Op de crosstrainer trap je vlugger door wanneer je

lievelingsmuziek door je headset dreunt. Hetzelf-

de geldt voor het poetsen: met een stevige beat op

de achtergrond zul je enthousiaster schrobben.

Beschik je over Spotify? Je vindt er een ruime se-

lectie ‘cleaning playlists’, echt.

FEIT 4: DOOR TE POETSEN VERBRUIK
JE MEER CALORIEËN DAN JE DENKT
Een bezoekje aan de website calorielab.com le-

verde volgende informatie op over het verbranden

van calorieën tijdens het poetsen:
Q de vloer dweilen: 39 calorieën/15 min
Q de wagen wassen, de ramen lappen of de garage

opruimen: 136 calorieën/uur
Q de vaat doen: 22 calorieën/15 min
Q stofzuigen: 43 calorieën/15 min of 170 calorie-

en/uur
Q strijken: 88 calorieën/uur
Q het bed opmaken: 17 calorieën/uur

Tijdens een uurtje schoonmaken verbrand je ge-

FEIT 1: EEN GOEDE VOORBEREIDING
IS HALF GEWONNEN
Net als in de fitness is het belangrijk dat je in een

soepel tempo jouw work-outroutine afwerkt.

Zorg voor een goede voorbereiding door al jouw

‘fitnessmateriaal’ bij de hand te hebben: een stof-

zuiger, dweil, emmers, bezems, ...

FEIT 2: JE HEBT GEEN FLASHY
SPORTOUTFITS NODIG (JAMMER)
Dat hippe, sexy work-outpakje blijft helaas in de

Van de nood een deugd: 5 feiten over ‘poetsfitness’

Zet je favoriete muziek op en alles wordt leuker.
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Bekentenis: ik hou niet van fit-

nessen en al helemaal niet van

poetsen. Van de nood een

deugd maken en beide activi-

teiten bundelen tot één – leuke

– workout? Ik heb het gepro-

beerd en voilà: vijf feiten die je

moet weten als je zelf aan de

‘poetsfitness’ wil. 

middeld 250 calorieën per uur, bijna evenveel als

een uurtje (lichte) aerobics in de gym.

FEIT 5: JE KUNT OOK EXTRA
SPIERGROEPEN TRAINEN TIJDENS
HET POETSEN
Persoonlijk vind ik ‘gewoon’ kuisen al lastig ge-

noeg maar als je wil kun je het poetsen extra ‘fit-

ness efficiënt’ maken. Iets oprapen van de grond?

Niet vooroverbuigen maar dat ding oprapen ter-

wijl je een squat doet (benen licht gespreid en

door de knieën buigen). De ramen lappen? Extra

grote cirkelbewegingen maken om de arm en

schouders te trainen. Nog meer tips? Haal ‘fitness

tijdens het poetsen’ maar eens door google en je

stuit op een overload aan tips.

Voor de diehards geef ik graag nog even de tip

met de timer mee: laat een timer elk half uur af-

gaan. Als je na 30 minuten poetsen de ‘buzz’

hoort, laat je alles even vallen en neem je de tijd

om even ter plaatse te joggen of wat te stretchen.

Neen, ik ben niet van plan om deze tip ook zelf toe

te passen (en zo nog langer met dweil en stofvod

moeten leuren, ik dacht het niet) maar voor de

liefhebbers: go for it! Q (nt)


