
Voor  
ruimte 

en 
overzicht

◆ Effectief e-mailen

◆ Timemanagement

◆ Slimmer thuiswerken

◆ Productiever werken

◆ Gezonder werken

◆ Een opgeruimd huis

◆ Administratie op orde

Voor de zakelijke en particuliere markt



Heb je ook het gevoel dat je steeds achter de feiten aanloopt? 
Dat je geen grip hebt op je werkdag en je de belangrijkste 
taken niet gedaan krijgt omdat steeds dringende problemen 
en onverwachte gebeurtenissen je aandacht vragen? Heb je 
een volle e-mailbox en geen overzicht over je documenten? Of 
ben je steeds meer gaan thuiswerken en lukt het je door alle 
afleiding niet om je werk gedaan te krijgen?
Zuijdam Organizing ondersteunt op het gebied van effectiever 
en efficiënter werken en slimmer thuiswerken. 

Double click to edit 

ZAKELIJK

Resultaat
• Iedere dag een lege inbox
• Een overzichtelijke   
      takenlijst en planning
• Je kan beter keuzes maken         
      en prioriteiten stellen
• Handvatten om overzicht
      te houden
• Minder stress
• Meer werkplezier

KRIJG MEER 
OVERZICHT EN 
WEER GRIP OP 

JE WERK



Double click to edit 

PARTICULIER

Resultaat
•    Minder stress
•    Je voelt je weer thuis in 
      je opgeruimde huis
•    Je weet waar je spullen 
      liggen
•    Je hebt handvatten om 
      je huis en administratie 
      geordend te houden
•    Meer tijd over om leuke 
      dingen te doen

KRIJG WEER 
OVERZICHT EN 
MEER BALANS 

IN JE LEVEN

Heb je het zo druk dat het je niet meer lukt om je huis aan 
kant te krijgen, of groeit je administratie je boven het 
hoofd? Stapelen je spullen zich op en ben je het overzicht 
kwijt? Wil je graag meer ruimte en overzicht maar weet je 
niet waar je moet beginnen, schakel dan de hulp van 
Zuijdam Organizing in. Ik help je om in korte tijd de ruimte 
en het overzicht weer terug te krijgen.
 

KRIJG 
RUIMTE IN JE 

HOOFD EN 
MEER BALANS 
IN JE LEVEN



Double click to edit 

TRAININGEN

◆ Een opgeruimd huis
◆ Een geordende 
        administratie

Zuijdam Organizing biedt mogelijkheden voor plenaire 
teamtraininen en persoonlijke coaching voor individuele 
medewerkers, ondernemers en particulieren.

◆ Effectief e-mailen

◆ Timemanagement

◆ Een opgeruimde 

       werkplek

◆ Slimmer thuiswerken

◆ Effectiever en      

      efficiënter werken

◆ Gezonder werken

Werkwijze 
We starten met een kennismakingsgesprek zodat ik een 
inschatting kan maken van de situatie en de 
werkzaamheden. We bespreken de wensen en doelen en 
hoe ik daarbij kan helpen. Na de inventarisatie maken we 
gezamenlijk een plan van aanpak. Samen gaan we aan 
de slag volgens het opgestelde plan. Na twee weken 
neem ik contact op om te horen of de training heeft 
gewerkt. Mocht er nog behoefte zijn aan een 
vervolgafspraak dan plannen we die meteen in.

www.zuijdam-organizing.nl • info@zuijdam-organizing.nl 

• 0634175165 •   

KVK 80445403 • BTW NL003437010B8


