PRODUCTIVITEITSTRAININGEN

Hoeveel ballen moet jij dagelijks in de lucht
houden? En hoeveel hooi heb jij op je vork?
Juist, te veel waarschijnlijk. Als ambitieuze
professional of grootdenkende ondernemer
willen we, uiteraard, geen enkele kans laten
liggen. Voortdurend op zoek naar kansen en
uitdagingen zien we soms door de (digitale)
bomen het bos niet meer. Leer grip te krijgen
op al je activiteiten.
BLACK geeft hands-on trainingen en
workshops om efficiënter en effectiever te
leren werken, met nuttige tips, richtlijnen en
geheugensteuntjes om in de praktijk toe te
passen.

BEDRIJFSWORKSHOPS

Elk bedrijf is uniek en ieder proces is anders,
maar één ding hebben (bijna) alle bedrijven
met elkaar gemeen: er werken mensen. Haal
het beste uit je medewerkers en optimaliseer
de productiviteit van je organisatie.
Hoe? BLACK komt graag op bezoek voor
een kosteloze intake, om de productiviteit
van jouw bedrijf onder de loep te nemen
en een passend voorstel te doen voor een
bedrijfsworkshop.

Een greep uit ons aanbod…

MINDMAPPEN

Behoefte aan structuur in je hoofd? Op zoek naar inspiratie? Volg de
hands-on workshop Mindmappen en leer aan de hand van de techniek
Mindmapping gedachten en denkpatronen in kaart te brengen. Ben je
tevreden? Of wil je bepaalde patronen doorbreken? De keuze is aan jou!

EMAILMANAGEMENT

We zijn er minuten- of zelfs urenlang per dag mee bezig: het behandelen
en versturen van e-mails. Dat kan efficiënter! Leer hoe je tijd kunt besparen
door op een slimme manier met e-mailverkeer om te gaan.

YOUNG GTD

Kinderen krijgen meer informatie over zich heen dan ooit tevoren. Hoe
ouder ze worden, hoe meer huiswerk ze krijgen. En dan hebben ze ook nog
eens toegang tot heel veel informatie via het internet.
Het zou mooi zijn als we ze kunnen helpen om de informatie die er op
hen afkomt te filteren en te ordenen. Zeker voordat of wanneer ze naar de
middelbare school gaan of op de middelbare school zitten en er veel van ze
verwacht wordt.

TYPEWORLD XL

Typevaardigheid is net zo belangrijk als schrijven. Verschillende
onderzoeken tonen aan dat goede typevaardigheid zorgt voor betere
prestaties, tijdwinst en focus op de inhoud. Ook neemt de kans op
RSI-klachten af bij goede typevaardigheid. Je oefent met typen op
nauwkeurigheid, ritme en snelheid. Aan het eind van het programma
ben je in staat om foutloos, blind en met een snelheid van minimaal 130
aanslagen per minuut te typen.

