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1. Outlook als officemanagement-
systeem                                   60 min.

 

 
Veel mensen gebruiken Microsoft Outlook alleen voor hun e-mail en het bijhouden 
van een agenda. Toch kan het programma veel meer en is het zelfs enigszins 
vergelijkbaar met een echt officemanagementsysteem. Weliswaar niet bedoeld voor 
grote bedrijven, maar als ZZP’er kunt u ook de andere mogelijkheden goed 
gebruiken.  
 
Zo kunt u verschillende agenda’s bijhouden, bijvoorbeeld om uw zakelijke en 
privéafspraken goed te scheiden. In dit hoofdstuk leert u daar gebruik van te maken 
en in de Tips achterin vindt u nog een aantal suggesties voor andere agenda’s. Ook 
het plannen van een vergadering met andere contactpersonen wordt met Microsoft 
Outlook een stuk eenvoudiger. Het publiceren van uw agenda op Office Online geeft 
u bovendien nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening naar uw opdrachtgevers 
en collegabedrijven te verbeteren. 
 
Ook zult u in dit hoofdstuk zien dat u uw activiteiten en tijd kunt bijhouden in 
Microsoft Outlook. Daardoor krijgt u meer inzicht in hoe u uw tijd besteedt en kan het 
zelfs een hulpmiddel zijn voor uw urenregistratie als zelfstandige. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 

 nieuwe agenda’s maken; 
 agenda’s tonen en verbergen; 
 hoe u agenda’s toont in de overlay-modus; 
 uw agenda publiceren met Office Online; 
 vergaderingen automatisch plannen en beheren; 
 activiteiten met Microsoft Office-programma’s bijhouden in het logboek; 
 activiteiten van contactpersonen bijhouden; 
 tijdsregistratie voor contactpersonen. 
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1.1 Overzicht met meerdere agenda’s 
 
Naast uw zakelijke afspraken heeft u privéafspraken en misschien ook nog afspraken 
voor verenigingen of andere instanties waarvoor u actief bent. Als u deze in één 
agenda noteert, is het lastig om bijvoorbeeld uw privéafspraken snel te overzien. 
Deze staan dan immers tussen uw zakelijke afspraken. Anderzijds zal het kunnen 
gebeuren dat u een dubbele afspraak maakt als u overal verschillende agenda’s voor 
gebruikt.  
 
In Microsoft Outlook kunt u verschillende agenda’s maken die u ook over elkaar heen 
kunt tonen. U ziet dan de afspraken van alle agenda’s in één overzicht.  
 

 Tip 
Bewaren 
Uw zakelijke agenda is een deel van uw administratie en u bent meestal verplicht 
deze minimaal zeven jaar te bewaren voor de belastingdienst. Heeft u maar één 
agenda met zowel zakelijke als privéafspraken, dan krijgt de belastingdienst dus ook 
al uw privéafspraken te zien. U kunt dat voorkomen door gescheiden agenda’s bij te 
houden in Microsoft Outlook. U kunt de zakelijke agenda dan apart tonen of 
afdrukken. 
 

 Open Outlook 1 
 

 Klik op  
 

 
 Let op! 

Afhankelijk van de op uw computer ingestelde voorkeuren kan het venster van 
Microsoft Outlook er bij u anders uitzien. Voor de handelingen maakt dat echter 
geen verschil. 
 
In de schermafbeeldingen in dit boek ziet u ook de knoppen en werkbalken die 
alleen zichtbaar zijn als u Microsoft Business Contact Manager heeft geïnstalleerd. 
Meer over dit gratis programma dat uitgebreid is beschreven in Handboek 
Microsoft® Office 2007 voor de ZZP’er deel 1 (ISBN 978 90 5905 275 8) leest u in 
de Achtergrondinformatie bij dit hoofdstuk. 
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U ziet de ingestelde agenda-
indeling. Bij u kan dat een 
dag, week of maand zijn.  
 
Kies in dit geval voor de 
weekindeling. Ziet u een 
andere indeling: 
 

 Klik op  
 

 
U kunt ook voor een dag- of weekagenda kiezen, maar voor de overzichtelijkheid van 
de weergave gebruikt u bij deze oefeningen de weekweergave.  
 
Om ook privéafspraken in het 
weekend te noteren, laat u de 
volledige week tonen: 
 

 Klik een rondje  bij 
 

 
Als u onder in het venster 
Taken ziet, verbergt u die om 
zoveel mogelijk ruimte voor 
de agenda te krijgen: 
 

 Klik op  
 

 

 HELP! Er staan andere data 
Afhankelijk van wanneer u deze handelingen uitvoert, zult u een andere week zien. 
Voor de oefeningen maakt dat niet uit. Let er wel op dat u de volledige week ziet, 
dus maandag tot en met zondag. 
 
Bij u zullen er waarschijnlijk al afspraken in de agenda staan als u deze al langer 
gebruikt. Voor de oefeningen maakt u nu een nieuwe agenda, zodat de afspraken 
niet in uw echte agenda komen:  
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op  
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 Typ: Zaak 
 

 Klik op  
 

 
 
In het navigatiedeelvenster 
ziet u de nieuwe agenda: 
 
Er staat een vinkje  bij 

. Deze agenda ziet u 
in het rechterdeel van het 
venster: 
 
Er staat geen vinkje  bij 

. Deze wordt niet 
getoond. 
 

 HELP! Ik heb geen navigatiedeelvenster 
Ontbreekt het navigatiedeelvenster, dan zet u deze als volgt aan: 
 

 Klik op  
 

 Klik op 
 

 
 Klik op  
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Om ook de agenda  te 
tonen: 
 

 Klik een vinkje  bij 
 

 
 

 
U ziet de agenda’s naast 
elkaar. Deze worden met 
verschillende kleuren 
aangegeven: 
 
Om uw standaardagenda te 
verbergen: 
 

 Klik het vinkje  weg 
bij  

 
 

 
U ziet nu alleen de zakelijke 
agenda: 
 

 Wijs in de kolom  
het vak naast  aan 

 

Na korte tijd ziet u : 
 

 Klik op  

 
 Typ: Vergadering 
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 Klik in de kolom  
naast  

 
 Typ: Lunch 

 

 
 Wijs het aangrijppunt  

bij  aan 
 
De aanwijzer verandert in : 
 

 Sleep het aangrijppunt 
naar beneden tot   

 

 
U maakt nog een agenda 
voor uw privéafspraken: 
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op  
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 Typ: Privé 
 

 Klik op  
 

 
Om de agenda te tonen: 
 

 Klik een vinkje  bij 
  

 
U ziet ook de agenda Privé: 
 

 
In de agenda Privé: 
 

 Klik in de kolom 
woensdag naast  

 
 Typ: Kinderen halen 

 

 Druk op  
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Als u de zakelijke en privé-agenda vergelijkt, ziet u dat u op woensdag om 13.00 uur 
twee afspraken heeft: 
• De zakelijke lunch; 
• Het ophalen van de kinderen. 
U ziet dat direct als u de agenda’s over elkaar heen legt: 
 

 Klik op  
 

 Klik op 

 
 
 

 
Beide agenda’s liggen nu 
over elkaar. U ziet dit aan de 
tabbladen: 
 
Aan de kleur ziet u dat de 
privéagenda boven op de 
zakelijke ligt. Zakelijke 
afspraken ziet u in de kleur 
van de zakelijke agenda. 
 
U ziet nu direct dat u 
woensdag een dubbele 
afspraak heeft: 
 

 Klik op tabblad 
 

 
De zakelijke agenda ligt 
bovenop: 
 

 Klik op  
 

 Wijs het aangrijppunt 
onder de 
lunchafspraak aan 

 

De aanwijzer verandert in : 
 

 Sleep deze omhoog 
tot 13.30  
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De lunch eindigt nu om 13.30 uur. 
 

 Klik op de 
privéafspraak 

 
Automatisch wordt de 
privéagenda getoond. 
 

 Wijs de afspraak aan 
 
Wijs niet een aangrijppunt 
aan, maar bijvoorbeeld de 
tekst. 

 
 Sleep de afspraak naar 

13.30 uur 
 
De afspraken overlappen 
elkaar niet meer. 
 

 
 Let op! 

U ziet dat Microsoft Outlook niet waarschuwt als u dubbele afspraken in 
verschillende agenda’s maakt. De reden daarvoor is dat beide agenda’s niet altijd 
van dezelfde persoon hoeven te zijn.  
In uw privéagenda kunt u bijvoorbeeld alle afspraken van uw gezin noteren, zodat u 
ook weet wanneer uw partner of kinderen een afspraak hebben. U ziet de afspraak 
dan wel zodat u er eventueel rekening mee kunt houden, maar het hoeft geen 
belemmering te zijn voor uw eigen afspraken. In dit voorbeeld had het kunnen zijn 
dat uw partner de kinderen moest halen.  
Ook kan een agenda gebruikt worden om speciale gebeurtenissen of evenementen 
te tonen. Lees hier meer over bij de Tips achter in dit hoofdstuk. 
 


