
Uitleg bij de zelfevaluatie

GTD Basistraining vragenlijst

Hieronder vind je een aantal vragen die bedoeld zijn om jouw Getting Things Done systeem te evalueren. 
De vragen helpen je om na te gaan of je alles wat je kunt toepassen binnen Getting Things Done, ook echt 
toepast.

Voor wat betreft de score:
• Als je een item begrijpt en uitstekend toepast, geef je jezelf voor die vraag een 5.
• Als je weet wat een item is, maar je het nog niet goed toepast, geef je jezelf een 3.
• Voor items die je niet kent of toepast scoor je een 1.

Soms is het lastig om jezelf een 5 te geven, want wie zegt dat je iets niet nog beter kunt doen? Als je een
4 geeft, komt daar een Eerstvolgende Actie uit: hoe kom je op een 5? Als je daar echt geen actie bij kunt
bedenken, aarzel dan ook niet om jezelf een 5 te geven.

Mocht een van de vragen termen bevatten die je niet kent, dan kun je in het in de training gekregen
werkboek vinden wat ermee bedoeld wordt. Uiteraard vind je alles ook terug in Getting Things Done. 
De kunst van stressvrije productiviteit van David Allen.

Loop de lijst door en bepaal voor elk item dat nog geen 5 is, wat Eerstvolgende Acties zijn om wel op een 5 te 
komen. Mocht die lijst lang worden, dan kun je ook per GTD stap acties bepalen en die als project afwerken.
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GTD Basistraining vragenlijst

I -  GTD principes          

A  Over het totale systeem          

1 Ik vertrouw erop dat ik Gewenste Uitkomsten die ik formuleer ook realiseer

2 Ik heb de GTD-Q test gedaan en scoor hoog op controle en overzicht (http://gtdiq.com/)

B  GTD principes           

3 Ik begrijp het concept ‘Geest als water’         

4 Ik begrijp het concept achter de uitspraak ‘Je hoofd is om over zaken te denken

 en niet om aan zaken te denken’

5 Ik begrijp de logica van de 5 stappen van de GTD-workflow

             

II - GTD stappen

Stap 1 - Verzamelen
6 Ik doe regelmatig een complete mind dump         

7 Ik heb voor elke plek waar ik fysieke stuff verzamel een goede verzamelplek gevonden

8 Ik heb een beperkt aantal verzamelplaatsen* om mijn digitale stuff te verzamelen    

9 Ik heb besloten met welke regelmaat welke verzamelplaatsen moeten worden geleegd

10 Ik gebruik verzamelplaatsen alleen om in te verzamelen en niet om in te werken. 

 Ik werk dus niet uit mijn inbox           

 

   

Stap 2 - Beslissen
11 Over elk item uit mijn inbox neem ik een beslissing, waarna het item naar de bijbehorende plaats

 gaat, bijvoorbeeld de Eerstvolgende Acties lijst of het Archief. Ik leg geen items terug in de inbox.

12 Als ik beslissingen neem, doe ik alleen dat en onderneem ik geen acties, tenzij ik de actie

 in 2 minuten kan afronden

13 Ik weet wat elk van de vragen in het GTD-schema inhoudt

14 Ik heb een Eerstvolgende Actie voor elk stuffitem waar voor mij een actie inzit

15 Ik heb een Gewenste Uitkomst voor elk project

16 Al mijn Eerstvolgende Acties hebben concrete, fysieke werkwoorden waar ik verder niet

 over hoef na te denken als ik de actie doe.          

 

Score van 1 tot 5 
1 = onvoldoende
3 = voldoende
5 = excellent

* Verzamelplaatsen kunnen ook wel stuffbakjes of inboxen genoemd worden 
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Stap 3 - Organiseren           

17 Ik weet wat de betekenis van elk van de bestemmingen in het GTD-schema is

Archiveren

18 Ik archiveer items meteen en heb geen stapel ‘te archiveren’

19 Ik kan gearchiveerde items meteen terugvinden als dat nodig is. Dat geldt zowel

 voor digitale stukken als papieren items

Later/Misschien

20 Ik heb een Later/Misschien-lijst met niet-actie items 

21 Ik bekijk mijn Later/Misschien-lijst minstens éénmaal per week  

Agenda

22 Mijn agenda bevat alleen datum- en/of tijdgebonden acties of informatie

Projectenlijst           

23 Mijn Projectenlijst is 100% compleet

24 Ik heb het vermogen problemen als projecten te zien

25 De Gewenste Uitkomst van projecten heb ik concreet en voltooid geformuleerd

26 Ik gebruik het Natuurlijke Plannings Model als ik behoefte heb een project te plannen

Contexten

27 Ik heb een reeks voor mij werkende contexten bepaald die me helpen Eerstvolgende Acties te sorteren

Wachten Op lijst

28 Ik zet gedelegeerde items consequent op de Wachten Op lijst

29 Ik bekijk de Wachten Op lijst zo vaak als nodig is om voldoende voortgang in de gedelegeerde

 taken te houden 

Checklists

30 Ik heb voor repeterende taken checklists gemaakt

Bespreekpuntenlijst

31 Ik heb voor personen of teams die ik vaak spreek een bespreekpuntenlijst 

Vervaldagensysteem

32 Ik gebruik, indien handig, een vervaldagensysteem        

 

Lezen en beoordelen

33 Ik heb een leesmap/lezen- en beoordelenmap (papier en/of digitaal)

Stap 4 - Reflecteren
34 Ik besteed elke week tenminste één uur  aan onderhoud aan mijn systeem

35 Tijdens mijn Wekelijks Onderhoud zorg ik dat ik bij raak met alle stuff die ik nog niet verwerkt had

36 Tijdens mijn Wekelijks Onderhoud zorg ik dat ik alle actie- en niet-actielijsten bekijk

37 Tijdens mijn Wekelijks Onderhoud neem ik de tijd om nieuwe ideeën te krijgen
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Stap 5 - Doen
38 Ik gebruik het beperkende criteria-model om taken te kiezen 

39 Ik gebruik het model van de Aandachtshorizonnen als ik op prioriteiten keuzes wil maken

40 Ik begrijp de drie soorten werk en weet hoe voor mijn werk de verhouding er tussen is

III - Aandachtshorizonnen
(Zie vraag 23 Ik heb een actuele en volledige Projectenlijst = horizon 1)

41 Ik heb een actueel en volledig overzicht van al mijn rollen en verantwoordelijkheden = horizon 2

42 Ik heb een actueel en volledig overzicht van al mijn doelen = horizon 3 

43 Ik heb een actueel en volledig overzicht van mijn visie = horizon 4

44 Ik heb een actueel en volledig overzicht van mijn waarden en levensdoel = horizon 5

45 Ik heb een regelmaat bepaald waarmee ik de Aandachtshorizonnen in reflectiemomenten bekijk

Score zelfevaluatie

Beginner 45  -   90

Gevorderd 91 -  135

Expert 136 -  180

Meester 181 -  225

Punten

I GTD Principes

II GTD Stappen

• Stap 1 - Verzamelen

• Stap 2 - Beslissen

• Stap 3 - Organiseren

• Stap 4 - Reflecteren

• Stap 5 - Doen

III Aandachtshorizonnen

Totaal aantal punten
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