
TIMEMANAGEMENT 
Meer grip op je tijd 

Herken je dit? Je leeft in een hectische wereld. Mailtjes vliegen om je oren. Je gaat van het ene overleg in het andere. Denkt dat 
je de hele dag bereikbaar moet zijn. Je krijgt berichten binnen via watsapp en Linkedin. Vind het nodig om facebook of andere 
social media te checken. Deze activiteiten doe je ook nog eens allemaal gelijktijdig. Kortom, elke dag bevat te weinig uren. Tij-
dens de cursus ‘timemanagement’ leer je doelen te stellen, hoe je to-do-lijsten kunt maken, beperken van taken, het stellen van 
prioriteiten en delegeren, allemaal effectieve manieren om je time te managen. 

Wat levert het op? 

 Méér tijd. 

 Méér rust en overzicht in je werk en je hoofd. 

 Betere samenwerking aan gezamenlijke doelen. 

 Méér grip op de hectiek van de dag. 

Wat komt er aan bod? 

 Van géén tijd naar prioriteit. 

 Focussen en gestructureerd werken. 

 Belangrijk en urgent versus onbelangrijk en niet urgent. 

 Omgaan met sociale media, telefoon, bereikbaarheid en internet. 

 Anders met je tijd omgaan door het maken van keuzes. 

 Formuleren van dagdagelijkse doelen.  

Dit uiterst succesvolle en uitgebalanceerde programma geeft onmiddellijke toepassingsmogelijkheden in uw huidige markt en 
sluit aan op de laatste ontwikkelingen in de commerciële communicatie. 

 

Vanwege de intensiteit en persoonlijke aanpak is er een maximum van acht deelnemers per training. De deelnemers ontvangen 
14 dagen voorafgaand aan de training een persoonlijke uitnodiging. 

 

Prijsspecificatie: 

Investering per persoon per dag € 450,00 of € 1950,00 incompany. 

Dit bedrag is inclusief bureauvoorbereidingen, hand-out, deelnemersmaterialen, huur van audio- en videoapparatuur en  

trainingsfilms, alsmede gebruik van lunch, koffie, thee of frisdranken tijdens de training. 

Exclusief BTW en reis- en overnachtingkosten van de deelnemers. 

Hugo Lumens Interactiemanagement 

Coaching en training 

Aan de greune paol 34 

6127 BJ Grevenbicht 

06-835 966 14 

www.hugolumens.nl 

Waarom zou 
je drie minuten 

telefoneren 
als je het ook in 
acht uur tijd via 
Watsapp kunt 

regelen? 
 
 

RUMAG 

(1-daagse training) 

https://www.hugolumens.nl/

