
   

Time Management  
Algemene informatie: 

Je werk meer en beter organiseren. 
Dat leidt tot overzicht en een grotere 
productiviteit. Je krijgt het niet 
minder druk daardoor maar je voelt 
je veel minder druk. En die winst 
gunnen wij jou: een grotere 
productiviteit waarbij je overzicht 
houdt en waardoor je beter in je vel 
komt te zitten. 

Doelgroep: 

Iedereen die het gevoel heeft geleefd 
te worden door werk of andere 
beslommeringen vormt de doelgroep 
voor deze uiterst praktische 
workshop. Of je nu een 
binnendienstfunctie hebt, 
leidinggevend bent of  zelfstandig 
ondernemer bent. Meer en beter je 
werk organiseren om nog meer te 
presteren in dezelfde tijd is het 
uitgangspunt van Timemanagement. 
Schrijf je  direct in! Dan is dát vinkje 
op je aktielijst ook weer gezet. 

 

 

 

 

 

 

Programma-onderdelen: 

• Urgent versus dringend 
• Belangrijk versus niet belangrijk 
• Het creëren van werkclusters 
• Omgaan met mail 
• Omgaan met binnenkomend 

telefoonverkeer 
• Omgaan met uitgaand 

telefoonverkeer 
• Timemanagement en de 

samenwerking op je afdeling of 
je team 

• Het opstellen van een perssonlijk 
aktieplan 

 

Voorbereiding: 

Wij verzoeken je voor een paar 
representatieve dagen tijd te schrijven. 
Noteer vanaf het begin van de dag al je 
aktiviteiten en noteer de tijd die dat 
gevergd heeft. Het geeft een mooi 
vertrekpunt voor deze workshop. 

 

 

 

 

 

 

 

Duur: 

1 dagdeel  

Vorm: 

Klassikaal 

Investering: 

€ 490,00 excl. BTW  

Inclusief: 

• Alle benodigde leer- en 
oefenmaterialen. 

• Arrangement (zaalhuur, koffie, 
thee en lunches bij de 
dagopleiding). 

• Onbeperkte hulp buiten de 
opleidingsuren in de vorm van 
telefonische en E-mail 
ondersteuning. 

Resultaten: 

Na het afronden van de workshop 
ben je in staat om: 

• Met meer overzicht je werk te 
plannen. 

• Meer te doen in minder tijd. 
• Beter je prioriteiten te stellen. 
• Je rustiger te voelen tijdens 

drukke en hectische dagen. 

 

 

 

 

 

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT 

 

 

 
 
 

 

Kleinzand 8    

5324 EJ  Ammerzoden  

T. 073 6126095  

www.movethecrowd.nl  

info@movethecrowd.nl 

 

 

 

 


