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Ken je dat? Met veel verwachtingen en goede 
energie begin je aan de dag: er is een hoop te 
doen! Het begin van de dag is veelbelovend, want 
je bent lekker aan het werk.  

Toch merk je al snel dat het je moeite kost om taken af te ronden. Je wordt 
vaak onderbroken door e-mail, telefoontjes en vragen van collega’s.  
Daarnaast spoken er veel gedachten door je hoofd, waardoor je moeilijk je 
aandacht erbij kunt houden.

Tegen de middag ben je eigenlijk al ‘op’.  
Je bikkelt nog even door, maar er komt weinig 
meer uit je handen. Zoals wel vaker, baal je er 
aan het eind van de dag van dat je niet die 
dingen hebt gedaan die je eigenlijk wilde doen. 
Je bent niet de enige!  

Tijdens het lezen van dit eBook ontdek je hoe je 
er zelf voor kunt zorgen dat je met meer 
voldoening, meer energie en minder stress de 
werkdag afrondt. En dat het verbeteren van je 
focus de cruciale stap is om hier te komen.      

Onderzoek wijst uit dat 
51% van de werknemers 
per week maximaal 2 
momenten heeft om 

drie kwartier ongestoord 
aan één taak te werken. 
14% van de mensen kan 

dit nooit.  

Compernolle, 2014

Praktische tip #1
Sta eens stil bij de vraag wat betere focus jou kan opleveren.  
Welk effect verwacht je dat meer regie over je aandacht heeft op jouw 
plezier en energie? 
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De wil is er, de kennis over focus niet...
Je bent een gedreven persoon en je streeft naar een productieve werkdag. 
Je hebt één scherm open met een document, een scherm ernaast met de 
binnenkomende mail en naast het toetsenbord ligt je telefoon op aandacht 
te wachten. 

Allemaal vanuit het idee goed bereikbaar te zijn, alle informatie binnen 
handbereik te hebben en razendsnel te kunnen schakelen. Maar, tegen 
welke prijs? Wegen de voordelen van 
bereikbaar zijn wel op tegen de tijd, energie en 
breincapaciteit die het continu schakelen 
tussen deze taken je kost? Waarschijnlijk kan je 
ons antwoord op deze vraag al inschatten 🙂

Je neemt weinig pauze en soms eet je je 
broodje achter de computer. Immers, in de tijd 
van zo’n pauze kun je nog net even wat meer 
gedaan te krijgen! Je hebt het idee dat als  
je meer tijd besteedt aan je werk, dat je dan  
ook meer gedaan krijgt. Maar klopt die 
overtuiging wel? 

Grote kans dat voor jouw werk geldt dat je 
hersenen je belangrijkste instrument zijn: jouw 
vermogen om informatie te verwerken, opties 
te overwegen, te plannen, creatief te zijn en je in 
te leven in anderen. 

Ik doe er alles aan, toch?
We twijfelen niet aan jouw goede intenties om veel gedaan te krijgen en 
kwaliteit te leveren. Je werkt hard en je bent bezig met je eigen ontwikkeling. 
Alleen al het feit dat je dit eBook aan het lezen bent toont jouw gedreven-
heid. De vraag is alleen of je de juiste manier hebt gekozen om je doelen te 
bereiken. Waar jouw winst ligt, is het effectiever inzetten van jouw kwaliteiten 
door betere focus. 

In dat geval heeft 
steeds langer doorwerken 

als effect dat je 
productiviteit negatief 

wordt. Je leest het goed: 
hij wordt niet minder, 
hij wordt negatief. De 
fouten die je brein door 
vermoeidheid en een 

gebrek aan focus maakt, 
heb je de volgende dag 

weer te corrigeren.  
Dit wordt de 

productiviteitsparadox* 
genoemd 

Tigchelaar & de Bos, 2019

E-BOOK FOCUS LIKE A PRO 4



Voorstellen

We zijn Dr. Martijn Ruitenburg en Pepijn Lochtenberg 
MSc., sport- en prestatiepsychologen van Focus like 
a Pro. We werken fulltime met professionals in de 
sport en het bedrijfsleven aan het optimaliseren van 
focus en prestaties. 

Gedreven jonge talenten, oude knorrepotten,  
artistieke vrijbuiters en gedecideerde topmanagers, 
we hebben ze allemaal in de groep gehad. 

Het beeld wat we hierboven beschrijven hebben we 
helaas te vaak gezien: we ontmoeten veel mensen 
die keihard werken en heel hard hun best doen, 
maar uitgeput en ontevreden op hun dag 
terugkijken. We zien getalenteerde en vakkundige 
professionals die niet aan de kern van hun werk 
toekomen, omdat ze zich laten leven door de waan 
van de dag.

En het is uiteindelijk zo eenvoudig 
te verbeteren. Als je maar door-
hebt dat focus de kern van de 
oplossing is. Meer regie nemen 
over je aandacht en bewuster 
keuzes maken in wat voor jou 
belangrijk is maakt een wereld 
van verschil.

Ondanks alle goede bedoelingen 
verspillen veel professionals dagelijks 
enorme hoeveelheden intellectuele 

capaciteit, energie en creativiteit als 
gevolg van een gebrek aan focus 

Ruitenburg & Lochtenberg

Praktische tip #2
Maak regie over jouw aandacht belangrijk. In een wereld vol afleiding 
vanuit jezelf en je omgeving, is gericht bepalen waar je je op wilt focussen 
crucialer dan ooit. Alleen dan blijf jij de baas over je eigen prestaties.  

Martijn Ruitenburg

Pepijn Lochtenberg
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Focus like a Pro-methode
In elk bedrijf waar we komen, zien we mensen bewust of onbewust strijden 
met de afleidingen van alledag: binnenkomende mails, berichtjes, telefoon-
tjes, collega’s en een to-do-lijst die eerder groeit dan afgerond wordt. 

Eén leuke workshop in de middag gaat deze strijd niet oplossen. Daarom 
hebben we een methode ontwikkeld die voor een duurzame oplossing zorgt. 
Een oplossing die door middel van structureel betere focus zorgt voor  
structureel meer energie, voldoening en productiviteit. 

Individu, Team, Organisatie en Klant
Natuurlijk kun je zelf (als individu) met focus aan de slag. Maar als je een 
collega in je team hebt die je om de 5 minuten op de schouder tikt of een 
manager die op elke appje direct antwoord verwacht, dan zijn je plannen 
gedoemd te mislukken. 

Jouw team wordt natuurlijk beïnvloed door de cultuur in de organisatie. Is er 
gezeik als je niet binnen een half uur op je mail reageert? Wordt verwacht 
dat je je telefoon altijd aan hebt staan, ook als je thuis bent? Welke beloftes 
doen jullie aan de klant? Ben je altijd bereikbaar? Het is allemaal niet los te 
zien van jouw focus als individu.  

In het Focus like a Pro Programma besteden we daarom aandacht aan het 
individu, het team en de organisatie. Alleen een gezamenlijke aanpak – als 
team en als organisatie – gaat tot een optimaal resultaat leiden. 

In dit eBook gaan we je meenemen in wat jij zelf kunt doen. Een mooie kans 
om je te onderscheiden binnen jouw team! 

Praktische tip #3
Maak het thema ‘Focus’ binnen jouw team onderwerp van gesprek.  
Hoe kunnen jullie er samen voor zorgen dat er vaker met volle aandacht 
aan een taak gewerkt kan worden?
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‘Met volle 
aandacht doen 

wat je belangrijk 
vindt’
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Focus like a Pro: Do It Yourself
Doel van de Focus like a Pro-methode is om vaker met volle aandacht te 
doen wat je belangrijk vindt. Dit vergt dus duidelijk krijgen wat voor jou echt 
belangrijk is en daarnaast het vergroten van jouw vermogen om met volle 
aandacht met één ding bezig te zijn. 

Dat klinkt misschien simpel, maar is lastig in een tijd waarin continu 
bereikbaar zijn vaak de norm is, tijd nemen voor reflectie vaak een 
uitzondering is en veel mensen gewend zijn geraakt aan een continue 
stroom van korte prikkels.  

Wil je meer weten over de Focus like a Pro 
methode voor jouw team of organisatie? 

Plan een kennismaking met 
Martijn of Pepijn! Plan een kennismaking
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De Focus like a Pro-methode bestaat uit vier elementen:

1. Koers bepalen
2. Koers vasthouden
3. Omgeving inrichten
4. Energie

1. Koers bepalen
Essentieel voor een leven met focus is het bepalen waar je gedurende 
bepaalde tijd je aandacht op wilt richten, zowel in het werk als privé.  
Dit noemen we ‘koers bepalen’. 

Je kan pas zeggen of iets een afleiding is, als je bepaald hebt waar je je 
aandacht op wil richten. 

Het bepalen van je koers doe je met de volgende drie stappen: 

1. Een overzicht maken van al jouw taken in werk & privé.

2. Bepalen wat voor jou echt belangrijk is: het bepalen van jouw
persoonlijke waarden. Welke taken en activiteiten zijn in jouw werk en
in jouw privé echt belangrijk voor je?

3. Je agenda gericht te plannen aan de hand van wat je echt
belangrijk vindt.
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Bovenstaande stappen zijn noodzakelijk om echt rust in je hoofd te creëren 
en om er zeker van te zijn dat de belangrijkste taken jouw aandacht krijgen. 

Hoe je je dag indeelt, heeft veel invloed op de stroom aan gedachten die je 
kan afleiden. Wanneer jij een taak even laat liggen en met iets anders 
verder gaat, betekent dat niet dat je brein hetzelfde doet. 

Terwijl jij je op iets nieuws probeert te focussen, blijft je brein op de 
achtergrond bezig met de vorige taak. Dat kost aandacht en veel energie!

‘Je kan pas zeggen dat  
je afgeleid bent, als je  

weet waar je je aandacht 
op wil richten.’ 

Praktische tip #4
Maak blokken in je agenda, met aparte tijdsblokken voor: 

• Meetings & afspraken

• Focustaken (ook wel Deep Work genoemd): belangrijk taken die volle
focus nodig hebben voor succesvolle uitvoering.

• Oppervlakkigere taken, waaronder mail en andere berichten
beantwoorden

• Pauzes
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2. Koers vasthouden
Hoe vaak heb je je niet voorgenomen iets te doen, maar lukte het je niet om 
dit te doen? Voor de maandagochtend had je die saaie rapportage op de 
planning staan, maar na een korte poging heb je toch maar weer een 
andere, leukere taak opgepakt. 

Als je je koers bepaald hebt, dan is de volgende uitdaging om deze koers vast 
te houden. Met het vasthouden van de koers bedoelen we het vermogen om 
gedurende bepaalde tijd met volle aandacht met een taak bezig te blijven. 

Het belang van singletasken
Uit onderzoek blijkt dat je jouw aandacht op één moment slechts op één 
ding kan richten (Compernolle, 2014). Dat betekent, dat als je kort je 
aandacht richt op een binnenkomend mailtje, dat je op dat moment mist 
wat er in een vergadering gezegd wordt. Dat principe gaat op het werk op, 
maar thuis natuurlijk ook.

De kwaliteit van je werk hangt af van de vraag hoe goed je je aandacht 
voor langere tijd op één taak richt. Dat kan alleen als je in staat bent om 
impulsen die op je afkomen te weerstaan. Lukt dat je niet, dan ben je snel en 
vaak afgeleid. Met als gevolg dat je minder productief bent en bakken met 
energie verspilt. 
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Hoe lang duurt het wel niet  voor je een bepaalde analyse af hebt als je 
telkens gestoord wordt? Kon je er even een half uur voor zitten, dan had je 
het zo af, toch?

Je bent vooral gevoelig voor impulsen die direct genot geven of die je 
koppelt aan (potentieel) gevaar: binnenkomende berichten, lekker ruikende 
broodjes bij de AH to go, een gesprek van collega’s, een persoon die de 
ruimte binnenloopt, etc. 

Het sneller herkennen van de triggers die jou dagelijks afleiden is een 
belangrijke stap. De triggers van buitenaf die herken je vaak wel, maar hoe 
zit dat met jouw interne triggers? Herken je het als je vanuit verveling je mail 
opent? Heb je het door als je in reactie op stress afleiding opzoekt? 

De koers vasthouden vergt daarom drie vaardigheden: 

1. triggers voor afleiding herkennen.

2. trainen om je aandacht langere tijd op 1 taak te richten.

3. oefenen om ook bij verveling of stress je koers vast te houden.

‘I can resist everything, except temptation’

Oscar Wilde

Praktische tip #5
Elke dag een simpele aandachtsoefening van 5 minuten (bijvoorbeeld je 
ademhaling volgen of gebruik de app Headspace) is een uitstekende 
eerste stap om 

• beter te worden in het herkennen van je neiging om jezelf af te laten
leiden.

• om te oefenen om je aandacht bij één ding te houden.
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3. Omgeving inrichten
Het vasthouden van je koers gaat een stuk makkelijker als je je omgeving 
handig inricht. 

Wanneer je telefoon op je bureau ligt heeft dat invloed op je prestaties,  
ook zonder dat er meldingen binnenkomen. Onderzoek van Przybylski en 
Weinstein (2013) laat zien dat alleen al de zichtbare aanwezigheid van een 
mobiele telefoon ervoor zorgt dat een gesprek minder diepgang krijgt, 
mensen zich minder goed inleven in de ander en minder begrip voelen van 
de ander.  

Takenlijstjes op je bureau of openstaande tabbladen zorgen ervoor dat een 
deel van je aandacht wordt ingenomen door gedachten over taken waar je 
op dat moment niets mee gaat doen. En dus houd je minder aandacht over 
voor die taak die wel je volledige aandacht vereist.

Vanuit deze wetenschap kan je zien dat veel mensen het zichzelf 
verschrikkelijk moeilijk maken om met volle aandacht bezig te zijn.  
Sterkte met focussen als je je Outlook open hebt staan, je telefoon voor je 
oplicht en je drie taken tegelijk probeert af te ronden! 
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Op een handige manier je omgeving inrichten gaat het een stuk makkelijker 
maken om langere tijd op 1 taak te focussen. 

Drie stappen die je hierin kan zetten:

1. Zet alle notificaties van je telefoon en computer uit, tenzij het
belangrijk én urgent is dat je per direct via het betreffende kanaal
bereikbaar bent.

2. Communiceer met je collega’s en klanten over de manier waarop
je elkaar kan bereiken en welke momenten hiervoor het meest
geschikt zijn.

3. Richt je werkplek op een goede manier in. Orde voor productiviteit,
wat meer chaos voor creativiteit.

Praktische tip #6
Zet voordat je begint aan een taak de notificaties van je telefoon en 
e-mail uit. Sluit het e-mailprogramma en leg je telefoon uit je zicht en
buiten je bereik.

Na het opmerken van het piepje of het 
envelopje van een binnenkomende e-mail heb je 
anderhalve minuut nodig om je oorspronkelijke 

concentratieniveau te herstellen.

Compernolle (2014)
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4. Energie
Hoe goed je kan focussen is onlosmakelijk verbonden met je energielevel. 

We gaan je niet vermoeien met wetenschappelijke theorieën over hoe focus 
precies werkt in het brein. Ben je hier wel nieuwsgierig naar, dan vertellen we 
je daar op een later moment met alle plezier meer over. 

Voor nu beperken we ons tot het benoemen van het belangrijkste gebied in 
de hersenen als het gaat om focus: de prefrontale cortex. Dit hersengebied 
in de hersenen – ook wel de CEO van ons brein genoemd – is het deel van 
het brein dat ervoor zorgt dat je een impuls kan weerstaan en je aandacht 
ergens bij kan houden. 

Om goed te kunnen focussen heb je een goed werkende en uitgeruste 
prefrontale cortex nodig. Heb je de hele ochtend aan een stuk hard gewerkt, 
merk dan eens op hoe het met je focus van die middag is…. 
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Een energiek brein is onmisbaar voor goede focus. Drie essentiële stappen 
voor een energiek brein zijn voldoende slaap, beweging en echte pauzes 
gedurende de dag. 

Praktische tip #7
Wissel tijdsblokken waarin je met volle aandacht aan één taak werkt af met 
echte pauzes voor je brein. Merk hoe productief je bent wanneer je weer 
aan het werk gaat na een echte breinpauze.

Succesvolle mensen onderscheiden zich van 
niet-succesvolle mensen, doordat de eerste 
groep het vermogen heeft te kiezen om wel 

of niet op bepaalde prikkels in te gaan. 

Sitskoorn, 2016
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Het Super(wo)man-syndroom
Het kan zijn dat je in de illusie leeft dat je beschikt over onverwoestbare 
aandacht en ‘een geboren multitasker’ bent: 

‘Langere tijd aan een stuk doorwerken kan geen kwaad en 
betekent dat je meer gedaan krijgt’,

‘Een appje tussendoor heeft echt geen invloed op mijn focus’.

Trap er zelf in! De wetenschap en de praktijk zijn het erover eens: voor 
topprestaties zijn periode van volle aandacht op een taak afgewisseld met 
echte pauzes voor je brein pure noodzaak.

Praktische tip #8
Welke superman in jouw team denkt tijdens een overleg ook prima zijn mail 
te kunnen beantwoorden? Maak het belang van focus eens bespreekbaar 
met hem! 
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Uitkomsten van betere focus
Ben je vaak moe of heb je een onvoldaan gevoel na een werkdag? Heb je 
hard gewerkt, maar niet het gevoel dat je veel verder bent gekomen?  
Ervaar je veel stress? Grote kans dat meer focus voor jou de sleutel is.  
Het verbeteren van focus leidt tot: 

• Rust in je hoofd: activiteiten in werk en privé met volle aandacht
uitvoeren, in plaats van er altijd maar half bij zijn.

• Beter functioneren, creatiever zijn en meer plezier en voldoening
ervaren in je werk.

• Meer energie, door een gevoel van rust in plaats van de continue
onrust van afleiding en meerdere dingen tegelijk doen.

• Belangrijke taken aanpakken in plaats van meegesleurd te worden

• Tijd over voor andere belangrijke zaken in het leven!

‘Ik ben verrast door hoeveel productiever en 
creatiever ik ben door meer momenten  

van focus te hebben’  

Financieel Analist na afloop van  
het Focus like a Pro-programma
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Geschikt voor jou? 
• Wil je je persoonlijk ontwikkelen en streef je naar verbetering van

prestaties?

• Heb je werkzaamheden met diepgang, waarbij het noodzakelijk is om
langere tijd je aandacht op één taak te richten?

• Wil je graag meer rust in je hoofd en in je lijf?

• Ben je bereid duurzaam en gericht te werken aan het verbeteren van
focus en prestaties?

Als het antwoord op deze vragen ‘ja’ is, dan is de Focus like a Pro-methode 
geschikt voor jou. 

De Focus like a Pro methode is NIET geschikt voor mensen die:

• ervoor kiezen om altijd direct bereikbaar te willen zijn.

• vinden dat we als mensen nu eenmaal overgeleverd zijn aan de
huidige technologie.

• denken dat harder werken de oplossing voor alles is.

Praktische tip #9
Investeer dagelijks 10 minuten om jouw focus te verbeteren door aan  
de slag te gaan met de praktische tips in dit eBook.
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Videotraining Focus like a Pro
In 12 weken gestructureerd werken aan het verbeteren van 
jouw focus?  
Werk stap voor stap aan het 
verbeteren van jouw focus 
met de videotraining Focus 
like a Pro

 Meer over de videotraining

Bronvermelding
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