
JE TEAM ZAL STRALEN.

JE ORGANISATIE ZAL SUCCESVOL ZIJN.

T R A N S F O R M E E R  J E 

P R O D U C T I V I T E I T  E N  W E L Z I J N

M e t  T h in k  P r o d u c t iv e



®

DE EPIDEMIE VAN HET DRUK 
BEZIG ZIJN

De Wereldgezondheidsorganisatie
voorspelt een wereldwijde ‘Burnout’
pandemie binnen nu en 10 jaar. Het 
wordt nu officieel erkend als een
gezondheidsprobleem dat veroorzaakt
wordt door slecht beheerde chronische
stress op het werk.

Volgens het Hardvard Business Review 
“verspillen 90% van de managers tijd aan
activiteiten die niet effectief zijn”.

Mensen die gestrest, druk en
overweldigd zijn, zijn minder productief
dan mensen die gefocust, helder en
doelgericht zijn.

Druk bezig zijn wordt als een geweldige
prestatie gezien, maar dat is het niet. 

Er bestaat een kloof tussen datgene wat 
je organisatie probeert te bereiken
en de activiteiten en het welzijn van je 
team

DIT KAN ANDERS
We helpen je team om een meer
ontspannen, krachtige en productieve
manier van werken te vinden. 

We geven ze de tools en de strategieën om 
slimmer te werken, niet harder.

Om grenzen aan te brengen:
tijd en aandacht worden beschermd.

Om helderheid en controle te krijgen:
verwachtingen en uitkomsten zijn op elkaar
afgestemd en ze maken een impact.

Om ruimte vrij te maken voor datgene wat 
ertoe doet: 
juiste beslissingen nemen, innovatief zijn, 
problemen oplossen, strategisch denken. 

Je stelt je team in staat om de genialiteit van 
datgene wat ze doen terug te Eisen.

Het is een win winsituatie. 

Het is de werkwijze van de Productiviteits Ninja. 

TIJD EN AANDACHT WORDEN CONTINUE OPGEËIST 

EINDELOZE VERGADERINGEN, E-MAILS EN ONDERBREKINGEN

OVERBELAST DOOR WERK EN INFORMATIE

MET ALS ACHTERGROND EEN AMBITIEUZE BEDRIJFSTRANSFORMATIE 

IN EEN SNEL VERANDERENDE DIGITALE WERELD



Het hielp me met m'n
gedachten en angsten

Beter georganiseerd

Hoopvol

Hernieuwde
mindset en focus

Kalmer Levensveranderend GEMOTIVEERD
Een meer bevredigend

werkleven

Gestimuleerd
Dit is de eerste keer dat ik alles op 

tijd voor m'n vakantie afheb zonder laat door 
te werken en zonder een kleine inzinking te

hebben

Gemotiveerd
en geïnspireerd om 

gewoonten aan te passen

Ik heb m'n werkwijze aangepast

en ik heb nu al het gevoel dat ik

meer controle heb

Er is licht aan
het einde van de 

tunnel
Ik ben de beste versie van 

mezelf en ik vind het 

geweldig
Verfrissend Het is geweldig om 

vrij te zijn van 
onnodige e-mails

Empowered

Ik voel me lichter
Ik ben 

productiever en
strategischer Minder Overweldigd

Optimistisch

Er ging een lampje branden

Ik heb er nu meer verrtouwen

in dat ik zaken weer op de rails 

kan krijgen

ONZE IMPACT : BEKNOPT



®

WORKSHOPS
& CONSULTING
Je team krijgt het direct van onze
Productiviteits Ninja experts te horen

Praktisch, Gedragsmatig, Blijft
hangen

®
®

(IN DEZE BROCHURE)

ONZE KEYNOTES
Onvergetelijke & inspirerende
Productiviteits Ninja sprekers
Ze zorgen ervoor dat jouw
evenement de wow factor 
heeft.

ONLINE 
LEREN

De Productiviteits
Ninja Academy 

Een leidraad voor je 
Productiviteit- en

Welzijn reis

ONS 
BLOG

Strategieën voor de 
echte wereld

Geschreven door onze
Productiviteits Ninja's

ONZE 
PODCAST

Beyond Busy 
Graham en gast hebben
het over productiviteit, 

Werk/Privé Balans en
Geluk

ONZE 
WOORDVOERDERS

In de media 
Vraag naar onze 4-daagse 

werkweek. Het is de 
toekomst! 

ONZE 
BOEKEN

Productiviteits
Ninja  serie

WIJ ZIJN THINK PRODUCTIVE



WE DOEN WAT 
WE ZEGGEN
Ons wereldwijde team bestaat uit
productiviteits- en welzijnsexperts (of nerds!) 
en we doen datgene wat we zeggen. 

Ons werk is onorthodox, innovatief
en impactvol. 

Het overspant elke industrie: financiën, 
kleinhandel, communicatie, engineering, 
gezondheid, farma, educatie etc.

OM SLIMMER, NIET HARDER, TE 
WERKEN DOOR MIDDEL VAN ONZE 

UNIEKE, PRAKTISCHE EN 
GEDRAGSMATIGE AANPAKKEN.

THINK PRODUCTIVE HEEFT ME 
GEHOLPEN OM EEN NALATENSCHAP 
ACHTER TE LATEN. HET TEAM DOET 
ECHT DATGENE WAT ZE ZEGGEN. ZE 
BELICHAMEN HET MERK. 

L&D MANAGER, BOOTS

Elke organisatie is uniek (en we leren je graag
kennen), maar de uitdagingen van de 
moderne werkplek zijn universeel.

We hebben een wereld voor ogen waar
iedereen de productiviteit van een ninja heeft
en waar speelse en productieve momentum 
de standaardinstelling is in plaats van 
gestrest en druk bezig zijn. 

We geloven in een toekomst waar deze
principes de basis vormen voor het werk, 
omdat we weten dat het werkt – we maken
er zelf gebruik van. 

150,000
VANAF 2009 HEBBEN WE WERELDWIJD MEER DAN

MENSEN DE MOGELIJKHEID GEGEVEN

ONZE METHODOLOGIE IS GEBASEERD 
OP DE BESTSELLER ‘ZO WORD JE EEN 
PRODUCTIVITEITS NINJA’.

WIST JE DAT?

ONS HOOFDKANTOOR 

VOLGT AL SINDS 2011 EEN 

4-DAAGSE WERKWEEK!



JE DRUKKE TEAM KAN 
ONTSPANNEN: 

HOE WE HET DOEN

ONZE WORKSHOPS & KEYNOTES ZIJN UNIEK…

LEUK, LEVENDIG, INTERACTIEF EN UITDAGEND

BOEIENDE VISUELE SLIDES DIE GELIJK TER ZAKE KOMEN

HET HEEFT EEN DIRECTE IMPACT

WE BEGRIJPEN DAT PSYCHOLOGIE, NIET ALLEEN 
TECHNOLOGIE, VAN BELANG IS WANNEER ER 
NIEUWE GEWOONTEN GECREËERD MOETEN 
WORDEN

ONZE METHODOLOGIE MOEDIGT ZELFBEWUSTZIJN AAN

ER WORDT EEN VERLANGEN EN ENTHOUSIASME 
GECREËERD VOOR MENTALITEITSVERANDERING

INSPIREREND, MATERIEDESKUNDIGEN

IMPACT
DOEL

RESULTATEN

MENSELIJKE, TACTISCHE EN PRAKTISCHE AANPAKKEN

DE REALITEITEN EN UITDAGINGEN VAN DE HUIDIGE 
WERKWERELD ERKENNEN

Onze workshops 
houden je niet van je 
werk.Mensen zullen
zich met 
werkzaamheden
bezig gaan houden en
het zal ze
duidelijkheid en focus 
geven. 

ZEER PRAKTISCH:

GEDRAGSMATIG:

GEGEVEN DOOR ECHTE PRODUCTIVITEITS NINJA’S ®



We begrijpen hoe belangrijk het is 
om de nieuwe gewoonten en
gedragingen te versterken nadat
onze Productiviteits Ninja’s het 
gebouw verlaten hebben. 

Workshops zijn om die reden
blended learning ervaringen
geworden. Nieuwe gewoonten zullen
op deze wijze blijven hangen. 

Graham Allcotts bestseller, ‘Zo 
word je een Productiviteits Ninja’

Prachtige actiegerichte materialen. 
Je zult niet kunnen wachten om ze
te gebruiken! 
Premium toegang tot onze
Productiviteits Ninja Academy 
(online learning hub). Het zal je 
team inspireren om er zelf nog
dieper in te duiken

PREMIUM TOEGANG 
TOT ONZE 

LEARNING HUB

GRAHAM ALLCOTTS 
BESTSELLER

PRACHTIGE OP 
ACTIE GERICHTE 

MATERIALEN 

HET ZAL

BLENDED-LEARNING WERKT 

ELKE DEELNEMER KRIJGT: 

BLIJVEN HANGEN 



DIT ZIJN SLECHTS ENKELE LOYALE 
VOORUITSTREVENDE ORGANISATIES 
WAAR WE MEE SAMENWERKEN

ONZE KLANTEN SNAPPEN HET 
Deze progressieve organisaties
blijven terugkomen, omdat ze

zelf het verschil hebben
ervaren.



ONZE WORKSHOPS & KEYNOTES: RUIMTE 
VRIJMAKEN VOOR DATGENE WAT ERTOE DOET

Raak Geïnspireerd, Creëer
Goede Gewoonten, 
Transformeer je werkwijze

Duur: 90 minuten, Seminar/Keynote 
Aantal deelnemers: Onbeperkt

Een leuke, praktische en geïnspireerde
manier om meer te weten te komen
over ‘timemanagement’.
Een krachtig gespreksonderwerp dat
voor sterke punten en kansen
zelfbewustzijn genereert. 

Op deze wijze kan er tijd en ruimte
vrijgemaakt worden voor
kwaliteitsdenken. We zullen je team 
inspireren om kleine aanpassingen in 
hun gewoonten aan te brengen. Deze
kleine aanpassingen zullen qua tijd, 
focus en welzijn een groot aantal
voordelen met zich meebrengen. 

ZO WORD JE EEN 

PRODUCTIVITEITS NINJA ®

DENK 

PRODUCTIEF!®

VERMIJD AFLEIDINGEN, KRIJG 
JE BESTE WERK GEDAAN, MAAK 
TIJD VRIJ VOOR DATGENE WAT 
ERTOE DOET.

Duur: 6 uur, volledige dag
Aantal deelnemers: 15 (maximum)

Voorzie je team van een
productiviteitssysteem en
strategieën, zodat ze zich niet
overweldigd voelen door de 
overvloed aan informatie. Je hebt
daardoor zelf ook een helder beeld
van en meer grip op hun werklasten

Na deze praktische workshop zal je 
team actiegericht kunnen nadenken. 
Ze zullen beter voorbereid, minder 
gestrest en meer gefocust zijn op de 
impact van het werk.

VERBETER JE 

VERGADERINGEN

ZORG ERVOOR DAT 
VERGADERINGEN WEER 
ZELDZAAM, LEUK EN PRODUCTIEF 
WORDEN

Duur: 3 uur, halve dag
Aantal deelnemers: 20 (maximum)

Het is tijd om de meedogenloze cyclus van 
onophoudelijke vergaderingen te
doorbreken! We moedigen elke deelnemer
aan om op een positieve wijze slechte of 
achterhaalde vergadergewoonten te
verstoren, ongeacht de rol die ze spelen. 

Je team zal na de workshop, met behulp
van nieuwe tools, productieve, 
actiegerichte vergaderingen kunnen
houden en ze zullen de slechte
vergadergewoonten binnen je organisatie
op een positieve wijze onder de aandacht
kunnen brengen. 

DIRECTE RESULTATEN VOOR JE 
TEAM EN JEZELF

Duur: 6 uur, volledige dag
Aantal deelnemers: 1-2 (bijv. 
samen met secretaresse of 
assistent)

Het is van essentieel belang dat leiders
tijd vrijmaken voor kwaliteitsdenken. 
Spendeer een dag met een van onze
Productiviteits Ninja experts en wij zullen
je helpen om weer grip te krijgen op je 
werk. Je hebt controle, helderheid en
ruimte nodig om strategisch over het 
grotere geheel na te kunnen denken. Je 
zult het rolmodel voor kalmte, rust en
een gezondere werk- privé balans zijn. 
Dit zijn belangrijke vaardigheden voor
Leidinggevenden binnen de moderne
werkplek.

1-OP-1 

COACHING OP JE 

WERKPLEK



ONZE SESSIES ZIJN ZEER PRAKTISCH. WE HOUDEN REKENING MET

ACTIEPLANNING EN IMPLEMENTATIE, ZODAT WE GELIJK NIEUWE

GEWOONTEN KUNNEN BOUWEN.

BEZOEK ONZE WEBSITE 

VOOR MEER INFORMATIE.

WAARSCHUWING: 

ZE ZIJN VERSLAVEND! 

KRIJG DE E-MAIL OVERVLOED 
ONDER CONTROLE EN VERKRIJG 
HELDERHEID EN FOCUS. JE ZULT JE 
BESTE WERK OOIT KUNNEN 
VERRICHTEN.  

Duur: 3 uur, halve dag.               
Aantal deelnemers: 15 (maximum)

HERZIE DE WIJZE WAAROP 
JE TEAM GEBRUIKMAAKT 
VAN E-MAIL EN STEL SAMEN 
DUIDELIJKE REGELS OP 

Duur: 3 uur, halve dag.            

Aantal deelnemers: 20 (maximum)

thinkproductive.nl

GETTING YOUR

INBOX TO ZERO

EMAIL

ETIQUETTE

Slecht e-mails hebben een enorme impact 
op je productiviteit. We zullen je door 
middel van onze Productiviteits Ninja 
aanpak laten zien hoe e-mails beter
geschreven kunnen worden en we zullen
een veilige ruimte creëren voor
zelfreflectie.  Samen zullen we door 
middel van praktische stappen de e-
mailcultuur binnen je bedrijf of organisatie
verbeteren. Denk aan de tijd die bespaard
zal worden! 

Dit is daadwerkelijk een
levensveranderende workshop. De inbox 
van je team zal dezelfde dag nog leeg zijn
en we zullen ze leren hoe ze het zo 
kunnen houden. Onduidelijkheden zullen
tot het verleden behoren, aandacht zal
verbeterd worden, stress zal gereduceerd
worden en je team zal op een leuke wijze
leren waar ze zich op moeten focussen. 
Je teamleden zullen betere beslissingen
nemen en ze zullen gemotiveerd zijn om 
ruimte vrij te maken voor het werk dat er 
daadwerkelijk toe doet.  



IK LEERDE HOE IK PRODUCTIEVER KON ZIJN 
EN HOE IK MIJN WELZIJN KON VERBETEREN 
EN DAT WAS VOOR MIJ ECHT HET 
HOOGTEPUNT. HET HEEFT ME STOF TOT 
NADENKEN GEGEVEN. ZO KAN IK 
BIJVOORBEELD SAMEN MET MIJN TEAM 
PRAKTISCHE KNELPUNTEN, PERSOONLIJKE 
PREFERENTIES EN 
ONTWIKKELINGSVLAKKEN IDENTIFICEREN. 

Operationeel Manager, Milieuagentschap

Na de workshop was ik meer gedreven

en op resultaten gericht. 

Je perspectief verschuift van de 

kleine dingen naar het grote geheel

en dat is vele malen leuker.  

Projectcoördinator, BHFA

Een aantal weken geleden woonde ik een
Productiviteits Ninja workshop bij en het 
heeft zowel mijn werk- als mijn privéleven
op een positieve wijze beïnvloed. Ik heb
een groot deel van wat ik geleerd heb
kunnen implementeren. 

Ik sta er echt verbaasd van te kijken dat
al deze veranderingen zo’n impact hebben
gehad en dat ik nu veel productiever ben. 

Ik realiseerde me geloof ik niet hoe erg ik
ermee worstelde. Ik zag door de bomen
het bos niet meer!
Ik ging naar huis zonder te stoppen en ik
wist niet eens wat ik gedaan had.
Dat is nu niet meer het geval. Ik heb weer
grip op m’n werk en ik vind het geweldig.

Ik werk op dit moment aan zelfzorg, 
omdat dat vaak niet aan de orde kwam. 
Heel erg bedankt.

PHARMACY SUPPORT MANAGER,
WALGREENS BOOTS ALLIANCE

ONZE IMPACT:

VAN ONZE DEELNEMERS 
RADEN ONZE WORKSHOPS AAN! 

94%

EEN TRANSFORMATIE VAN PRODUCTIVITEIT & WELZIJN 

Ons werk is een katalysator voor de 
transformatie van Productiviteit & 
Welzijn
Jarenlange feedback en honderden
terugkerende klanten hebben
aangegeven dat ze zich minder 
gestrest voelen, dat ze meer grip 
hebben op hun werk en dat ze zich
aangemoedigd voelen om iets
waardevols te creëren en om 
strategisch na te denken. 
Het welzijn van onze klanten is 
verbeterd en ze hebben een
gezondere en meer duurzame
aanpak voor hun werk- privé balans.  

We kunnen je team simpel gezegd
gelukkiger en productiever maken. 

Dit is goed nieuws voor je 
werknemers en voor de bottom-line 
van je organisatie.



DAT ZIJN

118

IMPACT

EIS PER DAG

150
minuten terug van 

AFLEIDINGEN

WE KUNNEN JE 
TEAM HELPEN…

EIS PER WEEK 

60
minuten terug

van niet productieve
VERGADERINGEN

EIS PER DAG 

90

GELD DAT DOOR EEN TYPISCHE 

WORKSHOP BESPAARD WORDT 

(15 DEELNEMERS) 

GELD DAT DOOR EEN TYPISCHE 

WORKSHOP BESPAARD WORDT 

(20 DEELNEMERS)

VERGEET NIET OM DEZE BESPARINGEN 
MET DE VERGADERINGEN TE 
VERMENIGVULDIGEN DIE JE MET ANDERE 
TEAMS HEBT

GELD DAT DOOR EEN TYPISCHE 

WORKSHOP BESPAARD WORDT 

(20 DEELNEMERS) 

BEREKENINGEN GEBASEERD OP:

GEMIDDELDE WERKDAGEN/JAAR: 261 � GEMIDDELDE VAKANTIEDAGEN (VK): 33,5 DAG (4,7 WEKEN ) � GEMIDDELDE WERKDAGEN/JAAR (VK): 227,5 
GEMIDDELDE WERKWEEK/JAAR: 52 – 4,7 = 47  � GEMIDDELDE WERKWEEK (VK): 5 X 8 UUR � GEMIDDELD INKOMEN PER DAG (VK): £160 

Op basis van een gemiddeld salaris

van £36,611 en de implementatie van 

datgene wat we je  leren bespaar je 

volgens onze berekeningen: 

ZELFS MET EEN TEAM DAT UIT 

15 CYNICI BESTAAT EN EEN 

BESCHEIDEN INSCHATTING VAN 

30 MINUTEN DIE DAGELIJKS 

BESPAARD KUNNEN WORDEN 

BESPAAR JE 

£34,100/JAAR!

DAT ZIJN

1066
DAT ZIJN

640

ONZE IMPACT: DE PRODUCTIEVE VOORDELEN 

£170,600/JAAR £18,900/JAAR £102,300/JAAR

minuten terug door weer
grip te krijgen op je E-MAILS

DAGEN PER JAAR 

VOOR EEN TEAM DAT UIT 15 

MENSEN BESTAAT DIE 

OVERGESTAPT ZIJN OP 

HOOGWAARDIG WERK

DAGEN PER JAAR 
VOOR EEN TEAM DAT UIT 20 

MENSEN BESTAAT DIE 
OVERGESTAPT ZIJN OP 
HOOGWAARDIG WERK

DAGEN PER JAAR 
VOOR EEN TEAM DAT UIT 15 

MENSEN BESTAAT DIE 
OVERGESTAPT ZIJN OP 
HOOGWAARDIG WERK



VOOR BEDRIJVEN 

Je team zal stralen en je organisatie zal succesvol zijn

wanneer er tijd vrijgemaakt wordt voor datgene wat 

ertoe doet

VOOR WERKNEMERS 

4 Helderheid & Controle

4 Focus

4 Het vermogen om afleidingen af te weren

4 Ruimte voor diep werken

4 Het grijpen van kansen en openstaan voor innovatie

4 Behendige mentaliteit

4 De kracht van strategisch denken

4 Managementvaardigheden

4 Verminderde stress 

4 Een teamcultuur met vertrouwen, sterke punten en een

probleemoplossend vermogen

4 Een duurzamere werk- privé balans

4 Verbeterde motivatie, energie & optimisme

4 Een toename van zelfvertrouwen & doelgerichtheid

4 Verbeterde betrokkenheid werknemers

4 Beter behoud werknemers

4 Grotere kans aanbeveling werkplek

4 Verminderde reactie & afleidingen

4 Toename behendigheid

4 Minder onderbrekingen door personeelsverloop

4 Afname werkgerelateerde stress & ziekteverzuim

4 Alle voorgaande punten! 

4 Toename innovatie & impactgericht denken

4 Strategische afstemming visie

4 Betere besluitvorming

4 Hogere klanttevredenheid

ONZE IMPACT: HET GROTE GEHEEL 

HERWONNEN GENIALITEIT DOOR: 

EEN WELZIJN BOOST DOOR: 

MINDER PERSONEELSVERLOOP & MINDER WERVINGSKOSTEN DOOR:

WINSTEN OP PRODUCTIEF VLAK (BESPARINGEN) DOOR:

HET CREËREN VAN WAARDE & GROEI DOOR: 



Het is tijd om ruimte

vrij te maken voor

datgene wat ertoe

doet

ONZE IMPACT: 

De betrokkenheid van werknemers heeft
een consistente impact op de prestaties
van het bedrijf, ongeacht de industrie, 
locatie of de omvang van het bedrijf

Het is bijna vanzelfsprekend, toch?

Je werknemers zullen meer van hun eigen 
capaciteiten en potentieel willen en kunnen
geven wanneer je ze de kans geeft om tijd vrij te
maken voor datgene wat er daadwerkelijk toe 
doet.  

Dankzij ons werk kunnen werknemers de 
genialiteit van datgene wat ze doen terugeisen
en de organisatie kan een productief, gelukkig, 
gemotiveerd en strategisch personeelsbestand
opbouwen. 

Je zult de productiviteit en de bottom-line 
van je organisatie verbeteren wanneer je in 
een geweldige werkplek investeert waar je 
team zich betrokken voelt.

We weten allemaal hoeveel een hoog
personeelsverloop kost. 

In 2016 werden 1.8 miljoen werknemers onderworpen aan een

Q12 meta-analyse van Gallup (de enige studie die op zo’n

grote schaal de betrokkenheid van werknemers bestudeerd

heeft). Uit de studie bleek dat bedrijven met betrokken

werknemers het volgende ervaarden: 

10%

20%
PRODUCTIVITEITS

TOENAME

21%
TOENAME 

WINSTGEVENDHEID

40%

BETREK JE WERKNEMERS ERBIJ

TOENAME 
LOYALITEIT/BETROKKEN

HEID KLANTEN

AFNAME 
PERSONEELSVERLOOP!



Mijn hele team vond
het geweldig. 

Ik heb de afgelopen
48 uur nergens

anders aan kunnen
denken!

Ongelofelijk.

HOOFD
MARKETING, HSBC

Een bevrijdende en
productieve
workshop!

Een must voor
werknemers.

MARKETING DIRECTOR, 
NBC UNIVERSAL

Het is een openbaring
geweest. Ik heb een
geweldig raamwerk

waarmee ik de 
drukte van het 

dagelijks leven kan
beheren.

SENIOR IT L&T CONSULTANT, 
UNIVERSITEIT VAN BRISTOL

98%
VAN ONZE DEELNEMERS VERLIET ONZE 
PRODUCTIVITEIT NINJA KEYNOTE MET 

MINIMAAL 1 ACTIE DIE DE WIJZE WAAROP 
ZE WERKEN ZAL TRANSFORMEREN

Het was goed
doordacht

en praktisch. Ik
heb m'n tijd nog

nooit zo goed
gebruikt tijdens

een
trainingssessie.

SENIOR MANAGER, 
EBAY

5 jaar geleden
woonde ik jullie
workshop bij. Ik

maak nog steeds 
gebruik van mijn
tweede brein en
m'n inbox staat
nog steeds op 0. 

HEAD OF TRADING, SKY

Ik heb werknemers
nog nooit zo 

enthousiast gezien
over het 

implementeren van 
ideeën en het 

ontdekken van 
nieuwe concepten.

ORGANIZATIONAL 
DEVELOPMENT BP 

STOCKPORT HOMES

99%
VAN ONZE DEELNEMERS ZEGT DAT ONZE 

WORKSOPS EEN POSITIEVE IMPACT
ZAL HEBBEN OP HUN PRODUCTIVITEIT

KLANTBEOORDELINGEN

DE BESTEWORKSHOP 
OOIT!

ONZE IMPACT : GELOOF ONS NIET OP ONS WOORD

FARMA MEDISCH DIRECTEUR VEILIGHEID EN KWALITEIT,
GSK



We kunnen je team of je organisatie helpen om ruimte vrij te
maken voor datgene wat ertoe doet.

Laat ons weten welke uitdagingen of organisatorische
doelen je team voor ogen heeft en wij zullen je tonen hoe we 

kunnen helpen.  

Neem vandaag nog contact met ons op! 
www.thinkproductive.nl

NEEM CONTACT MET ONS OP

W I J  JIJ 


