
Wist u dat ...

• ‘Een overdosis aan e-mail’ in de top-10 van  
stressveroorzakers staat? 

•  Stress veroorzaakt door teveel e-mail een  
belangrijke oorzaak van ziekteverzuim dreigt 

 te worden? 
•  Ineffi ciënt e-mail gebruik een medewerker
 gemiddeld een half uur per dag, ofwel ruim 
 drie werkweken per jaar kost? 
• Dit voor een organisatie kan oplopen tot dui-

zenden uren per jaar aan overwerk of niet-
 productieve uren?

De training Het Betere E-mailen is  gericht op het effectiever omgaan met e-mail. 

De kracht van Het Betere E-mailen is de combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele 

coaching op de eigen werkplek. Op deze manier bieden wij maatwerk en brengt de 

medewerker het geleerde meteen in praktijk!

Voor wie

De training Het Betere E-mailen is ge-
schikt voor iedere medewerker die de 
baas wil zijn over de eigen inbox.

Resultaten

Na het volgen van Het Betere E-mailen heeft de medewerker:

•  Minder tijd nodig voor het afhandelen van e-mail
•  Meer overzicht en meer rust in het hoofd
•  Meer tijd voor kerntaken en beter zicht op uitstaande 
 acties
•  Beter zicht op de feitelijke werklast die in de e-mailom-
    geving zit
•  Veel handige tips en trucs geleerd waardoor het werken 

met Outlook of Lotus Notes makkelijker, leuker, beter en 
effi ciënter is geworden

Training Het Betere E-mailen



Opzet training

De training Het Betere E-mailen bestaat 
uit een groepsbijeenkomst van één dag-
deel gecombineerd met één of twee in-
dividuele werkplekbezoeken. Daarnaast 
kunnen wij Het Betere E-mailen als 
workshop aanbieden. 

Onderwerpen groepsbijeenkomsten:

  • De grootste e-mail valkuilen
  • Ineffi ciënte en betere werkgewoontes
  • Tips en trucs voor de dagelijkse praktijk
  • Overzicht creëren
  • Werkstromen scheiden
  • Bewaren of weggooien
  • Hoe het aantal e-mails te verminderen
  • In vijf stappen naar een lege inbox
 

Groepsgrootte

Het aantal deelnemers bestaat meestal 
uit zeven medewerkers per groep. Voor 
een workshop is de maximale groeps-
grootte vijftien personen. Voor grotere of 
kleinere groepen maken wij graag een 
programma op maat.  

Informatie en contact

Kijk voor meer informatie over Het Betere 
Werken en de trainingen op onze website 
www.hetbeterewerken.nl of neem con-
tact op met één van de trainers.
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