Windows 11 sneller maken
Windows 11 zit vol met zaken die de werking ervan vertragen.
Hier volgen een aantal tips hoe Windows 11 sneller te laten werken.
NB. Veel van deze tips werken ook voor het sneller maken van Windows 10.
De volgende acties om Windows sneller te maken zullen uitgelegd worden:

1-Indexering uitzetten.
2- Windows in snelste modus zetten
3- Windows onnodige boodschappen uitzetten
4-Telemetry en andere extra’s van MS uitzetten met
Shutup10
5. Apps uitzetten die automatisch gestart worden
6.Taken uitzetten die niet nodig zijn
7. Onnodige optionele Windows onderdelen uitzetten
8. Optimaliseren van een harde schijf
9. Schijfopruiming
10. Services die niet echt nodig zijn uitzetten
11. De harde schijf vervangen door een SSD

1-Indexering uitzetten.
Windows is permanent bezit de schijven te onderzoeken met als doel een
index op te bouwen zodat het zoeken naar een document op de schijf sneller
gaat. Het zoeken naar een document mag dan flitsend snel gaan, maar de
dagelijkse werking wordt ernstig vertraagd.
En hoe vaak zoekt u nu naar een document op de PC (NB. Niet te verwarren
met het zoeken op internet)?
Uitzetten van dit indexeren gaat als volgt:
– Start de Windows Verkenner
– klik op het pijltje naast
Deze PC >>>>>>>>>>>>>>
Dan worden de partities
op de PC zichtbaar
– Daar onder zien we dan de partities
In dit voorbeeld zijn dat er 3.
– We klikken nu met de rechter muisknop op de partitie waarvan we de
indexering willen uitzetten
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
dat is de C: Lokale Schijf in deze
beschrijving

en klikken op “Eigenschappen”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

In de eigenschappen zien we dat er een
vinkje staat bij
“De inhoud en de eigenschappen van
bestanden op dit station mogen worden
geindexeerd”
(links onderin)

Haal dit vinkje weg door er een keer op te
klikken en druk op OK
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
OK>>>>>>>>

Dan komt er een schermpje waar
gevraagd wordt of u dat werkelijk wilt.
Ja, dat willen we en op alle
onderliggende mappen die daar staan

Klik op “OK”>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Maar Windows geeft het nog niet op om u er
van te weerhouden dit te doen

Klik op “Doorgaan” om door te gaan.>>>>>>

Daar we in een werkend Windows
systeem zitten zal ongetwijfeld dit
bericht komen:
Klik op “Alles negeren” om het
uitzetten van de indexering te
regelen>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Windows gaat nu alle reeds gemaakte indexen weghalen.
Dat kan op een grote partitie, zoals de C: windows-partitie, wel een kwartier
duren.
Rustig wachten dus…………
Als ie klaar is doen we het zelfde met de andere partities die we in de
Verkenner zien staan.

Maar we zijn er nog niet.
Nu moeten we ook nog de Windows “Service” die dit doet uitzetten.
Dat gaat als volgt:
– Klik op het zoeksymbool op de Taakbalk
En tik in het zoekveld in services
Hier intikken services>>>>>>>>>>>>>>

Dan verschijnt de “Services App“
Klik op de Services App >>>>>>>>>>>>

Dat geeft een overzicht van alle Windows Services.
Ga naar beneden tot de
service “Windows Search” te
zien is >>>>>>>>>>>>>>>>>

Dubbel klik op de regel Windows
Search.
Dan verschijnt het scherm met de
Eigenschappen van deze service.

Zet nu de service uit door bij “Opstart
type” te kiezen voor “Uitgeschakeld”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En klik op “OK”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nu pas is de indexering echt uitgezet.

Er zijn nog meer services waarvan overwogen kan worden om die uit te
zetten, zeker als er met een wat oudere en/of minder krachtige PC wordt
gewerkt, maar daar komen we later nog op terug.

2- Windows in snelste modus zetten
Standaard staat Windows in de “mooiste modus”.
Dat gaan we nu veranderen naar de “Snelste Modus”. Dat gaat als volgt:
– Klik op het zoek symbool
en tik in “systeem” in het zoekveld>>>>

Klik vervolgens op de gevonden “Systeem
Configuratiescherm”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

In het midden van het Configuratie scherm staat de volgende balk
<<<<<<<< klik op
Geavanceerde
Systeeminstellingen
Nu verschijnt het scherm met
Systeemeigenschappen.

Bij het onderdeel “Prestaties”
klik op “Instellingen”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Op dit Instellingen voor prestaties,
klik het bolletje voor “Beste prestatie”
aan en klik op “OK”
Beste prestatie
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
en klik daarna op OK (onderin)

3. Windows onnodige boodschappen uitzetten
Windows wil, goed bedoeld, steeds maar weer met alles helpen en
boodschappen/suggesties sturen. Niet alleen dat dat hoogst hinderlijk akn
zijn, maar het verlaagd ook de prestatie van de PC.
Uitzetten gaat als volgt:

Klik op Start >>>>>
En vervolgens op
Instellingen>>>>>>>>>>>>>>>>
In het scherm van Instellingen, onder het onderdeel “Systeem” staat de regel
voor de Meldingen.
Klik op “Meldingen”

<<<<<<<<<<<<<<<<

De volgende melding vinkjes haal ik weg, cq zet ik uit:

Zet uit
Onedrive (ik ben geen fan
van Cloud-gebruik, daar dat
de PC vertraagt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Zet uit
Melding schakelen>>>>>>>
tussen invoer

Haal vink weg bij:
Suggesties doen>>>>>>>>>
Tips en suggesties>>>>>>>

4-Telemetry en andere extra’s van MS uitzetten met
Shutup10
Van Windows 10 heeft Microsoft onderdelen toegevoegd waarvan het de
bedoeling is om informatie te verzamelen over zowel de hardware waar
Windows op draait, de software en de wijze waarop Windows en de apps
gebruikt worden. Dat heet Telemetry.
Nog los van het privacy aspect (wilt u echt dat Microsoft dit allemaal van u
weet?) zorgt deze Telemetry voor vertraging van de PC.
Dan zijn er ook nog extra’s zoals Cortana (praten tegen je PC) en Onedrive
(dat is de cloud-dienst van MS).
Als u dze zaken niet gebruikt kunt u ze maar beter uitzetten omdat ze voor
een behoorlijke vertraging van de werking van Windows kunnen zorgen.
Al deze zaken uitzetten kan op een eenvoudige manier met behulp van het
gratis tooltje SHUTUP10.
Dit tooltje was oorspronkleijk voor Windows 10 gemaakt, maar werkt ook voor
Windows 11.
Hier is het te downloaden: https://www.oo-software.com/en/shutup10

Klik op de groene knop
“Download” om Shutup10 te
downloaden
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

en klik op
OOSU!).exe om
Shutup10 te starten
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Het scherm van Shutup10 ziet er als volgt uit:
Alle functies en extra’s van Windows 10/11 worden hier getoond, te beginnen
met de functies die consequenties voor de privacy van de gebruiker hebben.
Voor elke functie/regel staat een rood of groen schuifje.

Rood betekent dat de
functie aan staat
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Groen betekent dat de
functie is uitgezet
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
en dus de privacy
beschermd is

Door op het schuifje voor elke functie aan te klikken kan die aan- of uitgezet
worden, maar dat vraagt wel de nodige kennis om dat goed te doen.
Daarom heeft Shutup10 een handig hulpmiddeltje om in één klap alle functies
uit te zetten die een probleem voor de bescherming van uw privacy kan
betekenen.
Helemaal links staat een kolom met daarin aangegeven of de betreffende
functie, zonder een probleem te geven, uitgezet kan worden of niet.
Is dat een groen bolletje met de tekst “Yes” dan is er geen probleem
Is het een oranje bolletje met de tekst “Limited” dan moeten we uitkijken
Is het een rood bolletje met de tekst “No” dan moeten we die functie NIET
uitzetten, tenzij u precies weet wat u doet en wat deze functie doet.
Op de volgende pagina wordt getoond hoe alle functies t.a.v. de privacy in
één handeling uitgezet kunnen worden

Alle functie t.a.v. privacy uitzetten.
Dat gaat met de “Actions”-knop bovenin het schermpje
V
V

Klik op de knop “Actions”
Dat toont de volgende acties:
– Apply only recommended settings = de aanbevolen instellingen aanzetten
– Recommended and somewaht recommended settings= aanbevolen en
ietsje meer
– Apply all settings = zet alles maar uit wat verdacht lijkt
Deze laatste actie is niet aan te raden daar dan werkelijk ook alles uitgezet
wordt, inclusief de automatische updates van Windows.
We kiezen voor de eerste: Apply only recommended
Klik daarop en dan komt de vraag of we een “restorepoint” willen maken.
Dat is een mogelijkheid om
weer terug te gaan, als we
spijt hebben.
Maar daar Shutup10 ook alles
weer naar de oorspronkelijke
situatie terug kan zetten hoeft
dat niet perse.
Vindt u het fijn om toch een
restorepoint te hebben, dan moet u op “Yes”drukken.

We zien dat er nu een aantal schuifje van rood naar groen zijn gegaan,
waaronder de algemene Telemetry en de Telemetry voor apps.

Maar ook een hele ris andere functies zijn uitgezet waardoor Windows ineens
aanzienlijk beter gaat presteren.
Maar er blijven er nog een paar over die we nu met de hand uit gaan zetten
door het aanklikken van het schakelaartje voor de betreffende functie zodat
die van rood naar groen gaat.
Dat zijn de volgende functies:
>>>>

>>>

Natuurlijk moet u OneDrive alleen uitzetten als OnedDrive niet gebruikt wordt.
De reden waarom ik Onedrive Niet gebruik en dus kan uitzetten is omdat:
– het een vertraging van de PC oplevert, zeker bij het starten van de PC
– cloud opslag voor particulieren een erg milieuonvriendelijke manier van
opslag is. Er staan namelijk, speciaal voor cloudopslag, over de hele wereld
enorm grote datacentres 24 uur per dag, 365 dagen per jaar gigantische
hoeveelheden stroom te verbruiken
– bij cloudgebruik bent u afhankelijk van de beschikbaarheid van internet
geworden voor elk word-document dat u nodig heeft.

We sluiten nu Shutup10 af (kruisje rechts bovenin aanklikken) dan verschijnt
een bericht dat we er op attent moeten zijn dat na een halfjaarlijkse upgrade
van Windows het goed is om Shutup10 weer te laten werken, omdat MS nog
al eens alles terug wil zetten bij zo’n upgrade naar de settings zoals MS dat
graag ziet.
Klik op “OK”

<<<<<<

Dan komt het laatste scherm
Veel van de functies die zijn aan/uitgezet worden pas actief na een herstart
van Windows.
Druk daarom op de knop “Restart Windows”

Restart Windows
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Natuurlijk kan ook volstaan worden met het drukken op de “Close” knop om
Shutup10 uit te zetten, maar dan worden sommige functies pas aan/uitgezet
bij de volgende keer dat de PC aangezet/herstart wordt.

5. Apps uitzetten die automatisch gestart worden
Windows start een aantal apps/toepassingen op bij het starten van de PC, of
die nu nodig zijn of niet. Sommige van die apps/toepassingen vertragen de
werking van de PC. Daarom is het verstandig deze niet automatisch mee te
laten starten. Daarmee hebben we ze niet weggehaald. Als we ze nodig
hebben kunnen ze gewoon weer gestart worden door op het bijbehorende
icoontje te klikken.
Ze verwijderen uit de opstartlijst van Windows gaat als volgt:
– Start Instellingen
– en dan naar Apps (in de linker kolom) en vervolgens klikken op “Opstarten”

Klik op “Apps”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

en dan op “Opstarten”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
In ons voorbeeld hier ziet dat er als
volgt uit:
De volgende Apps adviseer ik UIT te
zetten (als ze niet al uit staan)
– Cortina >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(d.i. de pratende computer)
– EaseUS Todo>>>>>>>>>>>>>>>
(d.i. het Backup-pakket)
– Microsoft One Drive>>>>>>>>>>>
(d.i. de MS-clouddienst)
– MS Teams>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(d.i. de MS video conferentie)
NB! We zetten dus alleen het
Automatisch starten uit

6.Taken uitzetten die niet nodig zijn
Bij het starten van Windows worden er automatisch taken=programmaatjes
uitgevoerd. Dat kan het starten vertragen, maar er zijn ook taken die we liever
niet gestart zien vanwege de bescherming van onze privacy.
Laat ons naar de Taakplanner gaan, waar we er een paar gaan uitzetten.

Klik op de Start-knop >>>>>>>>>>
onderin de Taakbalk
Klik op “Alle Apps”
(rechts bovenin)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Klik op “Windows Tools”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En dan dubbelklikken op Taakplanner
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Klik op de neerwaartse pijltjes voor Task
Scheduler-Bibliotheek, Microsoft, en Windows
om alle taken te zien die Windows automatisch
opstarten

NB! Als we laten spijt krijgen kunnen we ze altijd weer aanzetten. Dus niet
verwijderen, maar uitzetten.
De Taken die we gaan uitzetten hebben beide te maken met het vergaren van
informatie van uw PC en PC-gebruik en dat verzenden naar Microsoft.
Een goede reden dus om deze uit te zetten.

Application
Experience
Schakel alle taken die
hier onder vallen uit

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Klik met de recter muiskop op de uit te zetten Taak en kies voor “Uitzetten”

Application Experience Improvement
Schakel de 2 taken die hier onder vallen
uit.
Zet daarna de Taakplanner uit door het klikken op het kruisje rechts bovenin.

7. Onnodige optionele Windows onderdelen uitzetten
Zo lang Windows bestaat zitten er al een aantal zogenaamde optionele
onderdelen ver weg gestopt, die voor de meeste PC’s niet meer nodig zijn.
Maar sommige daarvan kunnen een vertraging van de PC veroorzaken
Deze optionele onderdelen zien we door
– Start Instellingen
– dan naar Apps (in de linker kolom) en vervolgens klikken op “Optionele
onderdelen”

Klik op “Apps”
>>>>>>>>>>>>>
Optionele>>>>
onderdelen

Helemaal onder in de dan volgende pagina staat “Verwante instellingen”
het onderdeel “Meer Windows-functies”
Klik daarop
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Haal daar een vinkje weg bij de volgende onderdelen:

Afdruk- en documentservices.
Bijna iedereen gebruikt de service van de printer
zelf. Is dus overbodig.
Haal de vinkjes weg.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Remote Differential Compression
Alleen voor een bedrijsmatige ICT-constellatie met Client-server
toepassingen
Kan dus uitgezet worden.
Haal het vinkje weg
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Windows Media Player.
Gebruikt u voor muziek en videos een tool als VLC-media player dan kan
deze uitgezet.
Haal dan de vink hier weg>>>>>>
Windows Powershell 2.0
In Windows 11 zit Powershell 5.0
Waarom zouden we dan de oude versie er nog bij willen?
Haal de vinkjes weg>>>>>>

Als alle vinkjes die u weg wilt hebben
weg gehaald zijn, klik dan op “OK”
(rechts onderin)>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dean slaat Windows aan het
werk om de veranderingen aan
te brengen.
Als dat klaar is moet de PC
herstart worden

Klik op “Nu opnieuw opstarten”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8. Optimaliseren van een harde schijf
Een harde schijf schrijf alle nieuwe zaken (bestanden, mappen, etc.) steeds
weg op de eerst volgende vrije plek. Dat betekent dat er veel ongebruikte
ruimte ontstaat waardoor de harde schijf versnipperd raakt=gefragmenteerd.
Dat maakt de harde schijf trager.
Daarom is het aan te raden de harde schijf van tijd tot tijd te
defragmenteren/optimaliseren.
Dat gaat als volgt.
We gaan daartoe naar het Windows onderdeel “Stations defragmenteren en
optimaliseren”.

Klik op de Start-knop >>>>>>>>>>
onderin de Taakbalk
Klik op “Alle Apps”
(rechts bovenin)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Klik op “Windows Tools”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En dan dubbelklikken op Stations
defragmenteren en optimaliseren
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Als dat gelukt is zien we het volgende scherm:

Defragmenteren/optimaliseren doen we door op de harde schijf regel te
klikken die geoptimaliseerd moet worden en vervolgens op de knop
“Optimaliseren” klikken.
Voer dit voor elke harde schijf zo’n eens per maand uit.
In het bovenstaande voorbeeld zien we dat ook het CD/DVD-station wordt
weergegeven en dat die niet geoptimaliseerd kan/hoeft te worden.
Automatisch optimaliseren.
Er is een mogelijkheid om het optimaliseren automatisch te laten gebeuren.
Dat staat onderin dat schermpje.
Maar voor een harde schijf zou ik dat afraden, daar het optimalisatieproces
zelf de hele pc ernstig vertraagd en dat komt soms niet goed uit.
Daarom geef ik er de voorkeur aan zelf dat eens per maand even uit te laten
voeren.
Voor een SSD kan wel de automatische optimalisatie aangezet worden
omdat bij een SSD u nauwelijks iets merkt van het optimalisatieproces.

9. Schijfopruiming
Windows verzamelt in de loop van de tijd allerlei, vaak tijdelijke, zaken die
onnodig ruimte op de schijf in beslag nemen.
Met name de C:-schijf = de Windows-schijf heeft daar last van.
Daarom is het aan te raden eens per maand een schijfopruiming te houden.
Dat gaat als volgt:

Klik op de Start-knop >>>>>>>>>>
onderin de Taakbalk
Klik op “Alle Apps”
(rechts bovenin)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Klik op “Windows Tools”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En Dubbel-klik dan op
“Schijfopruiming”>>>>>>>>>>

Dan stelt Windows voor om de C:-partitie te
gaan opruimen.
Druk op “OK”>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dan verschijnt het volgende schermpje
waar Windows zelf al een paar onderdelen
heeft aangevinkt die voor verwijdering in
aanmerking komen

Druk op “OK”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dan komt de vraag of u dat echt wilt

Klik op “Bestanden verwijderen”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Windows gaat nu de overbodige bestanden verwijderen.
NB! Windows heeft de eigenaardigheid om dit schermpje, dat aan geeft dat ie
aan het verwijderen is, te laten staan alsof die nog bezig is, terwijl het proces
al klaar is.
Beweeg daarom maar eens met de muis-aanwijzer over dat schermpje.
Als ie al klaar is zal dat schermpje verdwijnen.

10. Services die niet echt nodig zijn uitzetten
Windows werkt met “Services”, waarbij elke service een bepaalde soort
werkzaamheid uitvoert.
De meeste services zijn absoluut nodig voor het geod mfunctioneren van
Windows, maar er zijn er ook die niet echt nodig zijn en zonder probleem
uitgezet kunnen worden.
Let op, we zetten ze alleen maar uit, dus NIET verwijderen, zodat ze
eventueel weer aangezet kunnen worden.
In https://www.sr-pchulp.nl/Services%20Windows%207%20die%20uitgezet%20kunnen%20word
en.pdf
staat een overzicht van alle services zoals terug te vinden in Windows 7.
Veel van die serveices zitten ook in Windows 10 en 11.
Naar de Services toe gaan gaat als volgt:
Klik op het vergrootglas onderin de Taakbalk >>>>>>>>
En type in de tekst “Services” in het zoekveld.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

en klik op het gevonden resultaat
“Services App”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dat geeft een volledig overzicht van alle Services, zowel die van Windows als
ook van toegevoegde app’s/toepassingen.
Onder “Opstarttype” staat aangegeven of de betreffende service
Uitgeschakeld is, of Handmatig gestart wordt, of Automatisch gestart wordt.
Als we een service op “Uitgeschakeld zetten”kan ie niet meer starten, ook
niet automatisch.
Als we de service op “Handmatig” zetten, start ie niet automatisch op, maar
pas als de service nodig is.

Op Handmatig zetten is dus iets voorzichtiger dan helemaal uitzetten.
Als voorbeeld hier gaan we nu de Service van Easeus Todo op handmatig
zetten. Nu staat ie op Automatisch, maar deze service is pas nodig als we
een backup willen gaan maken. Deze service staat dus de hele tijd loos mee
te draaien.
Als we deze op Handmatig zetten wordt ie vanz elf aangezet als we Easeus
Todo starten.
Op hand matig zetten gaat als volgt:
Klik met de rechter muisknop op de betreffende service en klik dan op
“Eigenschappen”
>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>

Verander nu het Opstart Type van
“Automatisch” in “Handmatig” en klik op “OK”

opstart type>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
zet op “Handmatig”>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

en klik op “OK”>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Er zijn ook wat services die helemaal uitgeschakeld kunnen worden, te weten:
– Themes
– Windows Search (hebben we in stap 1 al uitgeschakeld)
– Workstation
Als alles klaar ga dan weg uit Services door op het kruisje rechts bovenin te
klikken

11. De harde schijf vervangen door een SSD
Als alle boven staande acties uitgevoerd zijn en de PC herstart is zou
Windows merkbaar sneller moeten zijn.
Zowel het opstarten als de werking zou sneller moeten zijn.
Is dat niet het geval, dan zou het probleem in de schijf kunnen zitten.
Veel oudere PC’s hebben nog een harde schijf.
De moderne uitgave daarvan is een SSD.
Daar in een SSD geen bewegende onderdelen meer zitten is die vele malen
sneller dan een conventionele harde schijf.
Hoe te zien of er een harde schijf of een SSD in zit?
Klik op de Start-knop >>>>>>>>>>
onderin de Taakbalk
Klik op “Alle Apps”
(rechts bovenin)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Klik op “Windows Tools”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En dan dubbelklikken op Stations
defragmenteren en optimaliseren
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nu wordt er een schermpje getoond waarin te zien is welk type medium er in
zit.
In dit voorbeeld is dat een “Harde Schijf”. (C: bevat Windows)

>>>>>>>>>

Als dat een harde schijf is kunt u overwegen die te (laten) vervangen door
een SSD

