
Voor  
structuur 

en 
overzicht

Zowel zakelijk als particulier

Studiebegeleiding
Timemanagement
Effectief e-mailen
Agendabeheer
Documentenbeheer
Gezond leven



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?
Ik bied ondersteuning om je effectiever en efficiënter te laten 
werken en help je om slimmer thuis te werken. 

Double click to edit 

ZAKELIJK

Resultaat
• Iedere dag een lege inbox
• Een overzichtelijke agenda
• Je documenten op orde
• 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 

Studiebegeleiding

Resultaat
•    Een overzichtelijke      
      planning en takenlijst
•    Een persoonlijke studie-           
      structuur
•    Werken aan taken die          
      prioriteit hebben
•    Controle over je 
      berichten
•    Minder stress en 
      meer rust in je hoofd

KRIJG WEER 
OVERZICHT EN 
MEER BALANS 

IN JE LEVEN

Ben jij iemand die zijn studietaken steeds uitstelt en 
daardoor achterop is geraakt? Neem je wel de tijd om te 
studeren, maar word je steeds afgeleid? Heb je geen 
overzicht over je studie en vind je het lastig om te bepalen 
wat echt je aandacht nodig heeft? Ik help je om effectiever 
en efficiënter te studeren. Ik bied je individuele begeleiding 
met een persoonlijke aanpak. Je leert nieuwe vaardigheden 
waardoor je je studie beter kunt organiseren.

KRIJG WEER 
OVERZICHT 

OVER JE STUDIE  
EN RUST IN JE 

HOOFD



Double click to edit 

TRAININGEN

"It is not enough to 
be busy...
The question is: what 
are you busy about?"
    
    - Henry David Thoreau-

Ook bied ik 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 stuur ik 
een plan van aanpak. Samen gaan we aan de slag 
volgens het opgestelde plan en evalueren we regelmatig 
of de nieuwe werkwijze voldoet.
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