
     Menukaart Adjustintime 
Nu je vast voor een poosje weer genoeg eten-menu-kaarten hebt gezien wil ik er je 
nog een hele andere voorschotelen: op mijn menukaart staat wat Adjustintime in 
2018 voor je kan betekenen. 

 

Handboek Minder Managemencorvee (editie 3) 

• Boek vol met tips die je gaan helpen meer tijd te krijgen voor het halen van je 
doelen. Zeven thema’s in 140 pagina’s full-colour ringbandboek: € 34,95 incl btw 
en verzendkosten (neem voor het bestellen van meerdere exemplaren 
even contact op) 

• Zelfde boek in pdf vorm € 15,00 incl btw. 
• Eerste 3 hoofdstukken gratis downloaden ter kennismaking 

Info + bestellen 

Videocursus (e-learning) Inbox Zero 

In 8 video’s en met bijbehorend materiaal wordt je begeleid om Inbox Zero te 
implementeren. Je hoeft niet je huis uit. Kan het doen wanneer je wilt. Loop je vast 
dan krijg je van ons ondersteuning. Heb je er niets aan dan krijg je je investering 
terug. € 99 incl btw 

Ook in overleg geschikt voor grotere bedrijven die dit als onderdeel van een e-
learning of blended -learning project. 

Info + bestellen      Contact over e-learning traject 

 

 



Workshops Inbox Zero 

In één dagdeel een nieuwe manier van werken als team. Weg uit de 
emailverwerkende industrie en terug naar waarde scheppen voor klanten. 
Voor groepen tussen de 10 en 15 deelnemers. In company en direct in MS Outlook. 

Info, folder en contact 

Workshop OneNote als BuitenBoordBrein 

Leren werken met de beste app die (bijna) niemand gebruikt. We leren je een 
betrouwbaar systeem voor overzicht, focus en control op te bouwen in deze 
supertool die waarschijnlijk al op je PC staat. 
Voor groepen tussen de 10 en 15 deelnemers. In company en direct in MS OneNote. 
Starters en pro-variant. 
Eenmalig ook in open inschrijving variant (24 januari Utrecht). 

Meer info + inschrijven 

Workshop dagstart 

Werk van een team visueel maken zodat je er dagelijks kort bij stil kunt staan. 
Scheelt een boel afstemming, vergadertijd en lang elkaar heen werken. In één 
dagdeel heb je een opzet voor 3 borden en een proces om je dagstart te lanceren. 
Ook heel goed voor een heel team. 
Eenmalig ook in open inschrijving variant (8 maart Utrecht). 

Meer info + inschrijven 

Seminar Minder Managementcorvee | Meer Resultaat 

Dagtraining voor groepen tot 25 deelnemers. Resultaat is minder email, agenda in 
balans, alleen nog maar waardevolle meetings (en nog veel meer). 
Bij uitstek geschikt voor een MT of een team professionals. In de afgelopen jaren 
honderden keren gegeven in een veelheid van organisaties. 
Dit seminar geven we ook 4 keer per jaar als open inschrijvingstraining. 

Info of inschrijven 

Productiviteitscoaching 

Wil je in 2018 echt een zaak maken van een nieuwe manier van werken die je helpt 
naar de volgende stap? Gun jezelf deze tijdelijke bijstand. 
We hebben 3 varianten. 
1. Een dagdeel 
2. Een dag 
3. Een jaartraject 
Wil je dit? 



Stap 1: Bel of mail Ad of Daniëla voor een (telefonische) afspraak om te bespreken 
of deze manier van werken iets voor je is. 
Stap 2: Reserveer de benodigde tijd in je agenda 
Stap3: Ad komt naar je toe en we gaan aan de slag. 

meer info en inschrijven 

Lean Office projecten 

Maatwerk projecten voor uw bedrijf. We gaan een langduriger partnerschap aan en 
verbinden ons uiteraard aan concrete resultaten. Tijdens een eerste gesprek kan ik 
vertellen over dergelijke trajecten bij andere bedrijven/organisaties. 

bel of mail mij (Ad) voor een vrijblijvend verkennend gesprek 

 

Ad van der Hulst 

 

	


