
Tips en trucs om Outlook snel op te schonen 

 

Opruimen van je mailbox 

 

Ruim niet alleen je inbox op, maar vooral ook je sent items want dat zijn de mails waarop je actie 

ondernomen hebt.  

• Koppelen van een Outlookfolder aan een Sophia-dossier:   

Een folder in Outlook kun je koppelen aan een dossier in Sophia. Zorg dus dat je 

archiefwaardige mail in een folder plaatst zodat het automatisch in Sophia wordt 

gearchiveerd. In deze instructie lees je hoe je dat doet. Mocht je er niet uitkomen, neem 

dan contact op met DBV-IM-RM. De koppeling werkt niet voor de mail die al in de folder is 

geplaatst vóór de koppeling tot stand is gebracht. Deze mails kun je eenvoudig archiveren 

door deze instructie te volgen. 

 

• Alle Agenda- en vergaderverzoeken opruimen 

Klik in je ‘Inbox’ op het pijltje rechts van ‘By Date’, selecteer ‘Type’.  

 

Rechts van ‘By Type’  kun je nu kiezen voor ‘Posts’ of ‘Messaging’. Kies voor ‘Post’s om alle 

agenda- en vergaderverzoeken te zien:

 

 

Selecteer alle aan agenda- en vergaderafspraken gerelateerde items en gooi deze weg. 

Dat scheelt misschien maar weinig Mb’s, maar het ruimt qua hoeveelheid bestanden 

enorm op.  Op dezelfde manier kun je ook mailbestanden met grote bijlagen of op 

afzender (From) selecteren. 

 

• Mailconversatie structureren 

Je kunt mailconversaties bundelen. Elke reply op een bericht wordt dan zichtbaar in jouw 

mailbox met een pijltje.  

 

 

 

Als je op het pijltje klikt zie je alle eerdere reply’s op het bericht. Gooi de hele serie weg of 

bewaar de laatste mail en gooi de rest van de conversatie weg. 

https://247.plaza.buzaservices.nl/subject/Sophia_ins/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/subject/Sophia_ins/Shared%20Documents/09a%20De%20Outlook%20Add-In%20van%20Sophia%20aan-%20of%20uitzetten.docx&action=default
https://247.plaza.buzaservices.nl/subject/Sophia_ins/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/subject/Sophia_ins/Shared%20Documents/15%20Meerdere%20email%20archiveren.docx&action=default


 

 

• Selecteren eventueel privacygevoelige mail:   

Zoek je op ‘koffie/lunch’, ‘bijpraten’ of ‘ter info’ dan vind je allerlei administratieve mails 

die je waarschijnlijk kunt verwijderen. Zoek hierna op gevoelige informatie, bijvoorbeeld 

‘paspoort’ ‘BSN’, ‘ziekmelding’, ‘sollicitatie’ of ‘cv’. Met een goed gekozen zoekterm heb je 

sneller de meest gevoelige mails te pakken. Bepaal nu stuk voor stuk of deze in Sophia 

moet worden opgeslagen of verwijderd kan worden. Let op: voor sollicitaties, CV’s en ziek-

en betermeldingen geldt dat deze sowieso uit je mailbox verwijderd moeten worden.   

 

Vergeet niet om na afloop je emails permanent te verwijderen 

Door alleen je ‘Deleted Items’ leeg te maken, zijn in werkelijkheid nog niet alle emails permanent 

verwijderd. Als je wilt dat alles echt weg is volg je de volgende stappen: ga naar de tab ‘Home’, 

klik daar op ‘recover deleted items from server’, kies voor ‘purge deleted items’, ‘select all’. Als je 

daarna op Ok klikt zijn al je mails verwijderd. 

 
 

 
  

 

Meer weten?  

Stuur een SSP-aanvraag dan kunnen we je snel helpen. 

 

https://ssp.bz.rijksweb.nl/ssp2_0/nl/newrequest/45/499/1743

