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Elke dag 2 uur vrij
voor strategie,
innovatie en groei

www.denkproducties.nl/extreemproductief
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Dinsdag 29 oktober
09.30

programma

1
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17.00

Start dag 1
Werken op de toppen van je kunnen
• 5 Manieren om acuut tijd te besparen
• Jouw 100% unieke productiviteitsprofiel
• Wat je wel en vooral níet zelf moet doen
• Heel precies weten wat jij nou eigenlijk wilt

Een krachtige strategie voor alles
• De 100.000 euro doorbraak met één pakje Post-it’s
• Welke bottlenecks je wel moet fixen – en welke niet
• Meer omzet, meer winst, meer tijd
• Best practices uit 200+ managementboeken
Einde dag 1

Woensdag 30 oktober
09.30

3
4

17.00

Start dag 2
Alles, maar dan ook alles optimaliseren
• Een team bouwen met alleen A-Spelers
• Profiteren van je eigen uitstelgedrag, of het gewoon fixen natuurlijk
• 25 Manieren om sneller na te denken
• Hoe je 80% van je werk in 20% van de tijd gedaan krijgt

Nooit meer ‘brandjes blussen’
• Waarom iemand anders beter je rotklusjes kan doen
• Sollicitatiegesprekken, maar dan op krachtstroom
• Vergaderen in de helft van de tijd, of nog minder
• Hoe je medewerkers krijgt die echt doen wat je afspreekt
• Rücksichtloze focus
Einde

Plus! Na het tweedaagse seminar krijg je 7 maanden lang een
maandelijkse shot inspiratie, theorie en praktische tips.

Doelen stellen, delegeren, vergaderen,
leiderschap… in dit seminar leer je de
optimalisatie van ALLES!
‘Belangrijk’ verliest van ‘urgent’
Als manager, ondernemer of professional is het lastig om genoeg tijd te vinden voor de belangrijkste
dingen. Urgente zaken dringen altijd voor. Brandjes blussen, problemen oplossen … ze vreten tijd! Hoe
hard je je ’s-ochtends ook voorneemt om tijd vrij te maken, aan het eind van de dag ben je weer niet
toegekomen aan die dingen die echt belangrijk zijn.

Extreem Productief
In Extreem Productief leren twee experts je hoe je tijd vrijmaakt. Veel tijd! Als je het slim aanpakt, kun
je 2 uur per dag (of 1 dag per week!) vrijmaken voor strategie, innovatie en groei. Precies de dingen
waar je voor betaald wordt.

De optimalisatie van ALLES
In dit bijzondere seminarconcept (2 dagen seminar + 7 online meetings) leren Taco Oosterkamp en
Marleen Kruyswijk je de optimalisatie van alles. Mensen aannemen, doelen stellen, teams samenstellen,
delegeren, leiderschap, vergaderen … letterlijk ALLES wat je doet, kan productiever. Veel productiever.
Extreem veel productiever.

Eerdere deelnemers vinden de cla
seminar -gegarandeerd 1 dag peimr van dit
tijdbesparing- nog aan de bescheid week
en kant.


“Ik heb er zelf 3 dagen over getwijfeld,
dat was 3 dagen te veel.” Marcel Dreef, Quinitiq
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Best kans dat je Marleen Kruyswijk (gemiddeld evaluatiecijfer: 9,3)
en Taco Oosterkamp (gemiddeld evaluatiecijfer: 9,5) kent als oprichters
van Meereffect of als auteur van “Elke dag je hoofd en inbox leeg”.

docenten

Taco Oosterkamp is expert in slimmer werken en oprichter en inspirator van
het fonkelnieuwe bedrijf: Fridays Off ®. Hij is auteur van de boeken “Getting Things
Done in de praktijk” en “Elke dag je hoofd en inbox leeg” en heeft ruim 20.000
klanten geholpen om sneller en beter te werken. Hij is bekend van zijn bedrijf
meereffect en zijn artikelen op Lifehacking.nl en Microsoft.com.

Senior trainer en business coach Marleen Kruyswijk werkt al
vanaf de oprichting samen met Taco. Zij coachte de afgelopen
jaren topmanagers en andere professionals om de informatiestromen in hun werk te optimaliseren. Samen met Taco
Oosterkamp schreef Marleen het boek “Getting Things Done in
de praktijk”, wat al duizenden mensen heeft geholpen om
slimmer en sneller te gaan werken.
Taco en Marleen zijn co-auteurs van het nieuwe
boek van productiviteits-goeroe Brian Tracy en
trainen o.a. Columbia University en de Verenigde
Naties in New York.



Jouw rendement: Elke vrijdag vrij!
Dit seminar komt met een bijzondere garantie: als je de inzichten van Taco en Marleen toepast,
garanderen ze een tijdsbesparing van minimaal 20%. Dat betekent concreet: één dag in de week je
handen vrij voor strategie, innovatie en groei. Of in als je dat liever hebt: elke vrijdag vrij!

2 dagen seminar + 7 maanden tips!
Extreem Productief is een bijzonder seminarconcept. Je start met een inspirerend, wervelend
en intensief startseminar met Taco Oosterkamp en Marleen Kruyswijk. Daarna krijg je 7
maanden tips en adviezen om de inzichten ook echt in praktijk te brengen.
Extreem Productief kun je boeken in twee levels: kies de vorm die bij jou past.
Level 1: S
 tartseminar plus 7 maanden online follow-up. Je krijgt MP3-colleges, pdf-oefeningen,
een online forum en maandelijks een online spreekuur van Marleen en Taco.
Level 2: Startseminar plus elke maand een face-to-face bijeenkomst. In een groepje van
maximaal 30 deelnemers. Met live coaching en -zo blijkt uit onze ervaring- een
prachtig netwerk van gelijkgestemde deelnemers. Voor extra hoge impact en effect.

Fantastische beoordelingen!
Extreem Productief is een bijzonder seminarconcept met een bewezen hoog rendement.
Het programma scoort een gemiddelde beoordeling van een dikke 9! Of, in de woorden
van deelnemers:
“Vol humor, passie en energie. Talloze ideeën en tips om jezelf, je team en
bedrijf beter te managen en organiseren.”
Wil Krause, Gemeente Peel en Maas
“Een zeer inspirerende reis op stap naar een blijer en gemotiveerder ‘ik’ en
een blijere en gemotiveerdere omgeving.”
Diana Piccolo, Reed Elsevier
“Het team draait inmiddels veel zelfstandiger en er is ook veel meer lol onderling
(dat maakt me gelukkig) en ik neem af en toe tijd voor mezelf.”
Frank de Wit, WhiteVision
“Inspirerend, 25% tijdwinst.”
Sander Bennink, Payned Payrolling

Dinsdag 29
en woensdag
30 oktober
Planetarium
Gaasperplas
Amsterdam
Level 1 € 1.497,Level 2 € 3.497,(excl. BTW)

inschrijven

HOE SCHRIJF IK IN?
Dat kan op twee manieren.
1. via de seminarsite: www.denkproducties.nl/extreemproductief (duurt 2,5 minuut)
2. met een mailtje naar: aanmelden@denkproducties.nl
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WAT KOST HET?
Je kunt dit seminar boeken op twee niveaus:
Level 1: een startseminar op 29 en 30 oktober + 7 maanden online follow up voor slechts € 1497,- excl. BTW.
Level 2: startseminar op 29 en 30 oktober en 7 persoonlijke en superpraktische face-to-face sessies
met Taco en Marleen. Voor slechts € 3497,- excl. BTW.
Beide bedragen zijn inclusief uitgebreide documentatie, lunch, parkeren etc. Op al onze seminars zit
een 100% tevredenheidsgarantie: ze zijn elke euro waard. Fijn om te weten.
HOE ZIT HET MET ANNULEREN EN ZO?
Op onze site vindt u alle relevante voorwaarden. Ze zijn niet opzienbarend,
maar bekijk ze toch even voordat u inschrijft.
IK WIL NOG MEER WETEN
Dat kan. Bel ons op 020-3033 820. Vraag naar Claudia Righi.
Of stuur haar een mailtje op righi@denkproducties.nl
GROEPSARRANGEMENTEN: SAMEN BIJSPIJKEREN
Steeds meer organisaties sturen een delegatie van meerdere deelnemers naar onze seminars.
Dat maakt het toepassen van de inzichten in de praktijk veel gemakkelijker: iedereen is bijgespijkerd
en kan meteen samen aan de slag. Voor groepen gelden aangepaste, aantrekkelijke voorwaarden.
Stuur een mailtje naar groepen@denkproducties.nl voor de mogelijkheden.
Of bel 020-3033 820 en vraag naar Jeroen van der Woude of Marjolein de Wit.

www.denkproducties.nl/extreemproductief
Snel en
makkelijk
inschrijven

d13019, vormgeving: Adept vormgeving, druk: prezco

Veel meer informatie en eenvoudig inschrijven:

