U i t n o d i g i n g
Bezoekers van de vorige workshops

Mini Symposium Angenieta Snoek - Hoera! Het werkt.
"Een mooie start voor een nieuwe fase. Veel tips en trucs opgedaan."
Mini Symposium Marja Klaver - Gedoe in professionele
samenwerkingsrelaties
"Super! Energiek, prikkelend, uitdagend! Waarvoor hartelijk dank!"
Mini Symposium Erna Jans - Transactionele Analyse
"Veel waardering voor hoe het wordt gebracht. Heb veel geleerd,
waarvoor dank!"
Mini Symposium Kris Linders - "De deuren in je hoofd open zetten"
"Voor ik de deur achter mij dicht doe, dank ik jullie voor het openen
ervan!"

di. 3 maart
15.30 - 18.00 uur

Microsoft Office als tool
voor communicatie en inzicht
Microsoft Office. De oplossing die u al bezit

Mini Symposium Yvonne Lemmens - Interactie vergaderen
"Nuttige tips, levendige presentatie/Symposium; goede organisatie &
leuk qua variatie in achtergronden van de deelnemers. Dank!"
Om u te inspireren en te informeren organiseren we met enige
regelmaat interessante namiddagsessies. We bieden klanten en
relaties graag een podium. Wilt u zelf een inspirerende activiteit,
lezing of workshop verzorgen bij DE LIJN?
Neem dan contact op met Attie Schipper.
Op de hoogte blijven? Meldt u aan via info@de-lijn.nl of
volg ons op twitter.com/AttieSchipper

Dennenbosweg 145
7556 CG Hengelo
T 074-2508623
www.de-lijn.nl
@AttieSchipper

Openingstijden:
ma-do: 9.00-17.00 uur
vr: 9.00-12.00 uur
Een bureau dat sinds 1984 actief
is in de wereld van reclame,
vormgeving en communicatie.

Mini Symposium

Erwin Scheffer
ES-F Opleidingen

"Onderzoek wijst uit
dat de gemiddelde
medewerker maar 15%
van de mogelijkheden
van de Microsoft
Officeproducten kent
en gebruikt"

"als uw medewerkers
goed opgeleid zijn
bent u de concurrentie
te snel af omdat
u de informatie
van en voor uw
klanten sneller kunt
interpreteren en
verwerken"

Efficiënt omgaan met digitale informatie en
gegevens: Gemiddeld meer dan 100 e-mails per
dag? Het zijn getallen die regelmatig aan de orde
zijn. Er wordt dan gezegd dat dit afhankelijk is van
de functie en de positie binnen een bedrijf. Als meer
dan de helft van deze e-mail interne e-mail is dan is
er toch wel wat aan de hand.
"Rapportages maken met Microsoft Office is
tijdrovend" was de meest geuite uitspraak van
managers en leidinggevenden bij een onderzoek
naar efficiënt rapporteren.
Zomaar twee onderwerpen die dicht tegen de
dagelijkse praktijk aan zitten en waarvan veel
beleidsmakers en beslissers binnen bedrijven niet
beseffen dat de oplossing binnen handbereik ligt. De
oplossing ligt in opleidingen en communicatie in en
over het gebruik van uw automatiseringstools.

Reclamebureau DE LIJN nodigt u uit voor dit mini-symposium
op dinsdag 3 maart a.s. Deze presentatie is een van de
activiteiten, die we organiseren voor klanten, relaties en andere
geïnteresseerden. U bent van harte welkom!

Effectief E-mail beleid en
snelle Excel rapportages
Maak afspraken!
Bewuste keuzes maken over het gebruik van
automatiseringsmiddelen is vaak niet aan de orde.
Men gaat er vanuit dat alle mensen die in dienst zijn of
komen, wel overweg kunnen met Outlook, Excel of Word. Het
probleem is dat werknemers zichzelf altijd overschatten in hun
kennis, of zich schamen dat ze bepaalde vaardigheden niet
hebben. Een gemiddelde werknemer is zich niet bewust van
het feit dat hij of zij dagelijks vele keren gestoord wordt door
binnenkomende mail. Het is zeer voor de hand liggend om de
mail direct te behandelen. Is dit altijd nodig? Stelt men in de
stroom van informatie wel de juiste prioriteiten? Het maken van
afspraken over het voorgaande wordt nagenoeg niet gedaan in
de praktijk.

Leven in het nu en reageren
op het nu. Kritisch blijven op
dagelijkse praktische zaken.
Dit zijn de zaken waar ik
dagelijks mee bezig ben.

Snelle informatie is opdrachten winnen

Vanaf 1990 tot nu geef ik
trainingen en opleidingen
in de automatisering.
De specialisatie in de
Officeproducten kwam toen
ik mijn eigen bedrijf ES-F
Opleidingen in 2002 begon.

In de meeste bedrijven is een grote hoeveelheid informatie
aanwezig. Databases, al dan niet op maat, zijn in diverse
soorten en maten aanwezig. Het grote probleem van onze tijd is
hoe we deze informatie nuttig maken.

De bijeenkomst, waarbij maximaal 20 belangstellenden
aanwezig kunnen zijn, vindt plaats bij DE LIJN aan
de Dennenbosweg 145 in Hengelo.

Meld u
snel aan,
het aantal
plaatsen is
beperkt!

Het bijwonen van deze activiteit is voor u als
genodigde gratis. Wilt u een introducé (liefst
van buiten uw eigen organisatie) uitnodigen?

Hoe maken we overzichten? Excel in combinatie met
Word en PowerPoint bieden u een oplossing op maat.
Voorwaarde is dat uw medewerkers met deze programma’s om
moeten kunnen gaan. Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde
medewerker maar 15% van de mogelijkheden van de Microsoft
Officeproducten kent en gebruikt. Onderzoek wijst ook uit dat
als uw medewerkers goed opgeleid zijn in deze programma’s
u sneller de juiste informatie krijgt. In de praktijk resulteert dit
in sneller zijn dan uw concurentie en opdrachten binnen halen
omdat u ook de informatie van en voor uw klanten sneller kunt
interpreteren en verwerken.

Dat kan, ook voor uw introducé is deelname

Programma

gratis. Aanmelding is eenvoudig. Stuur een

15:30 - 15:45 uur Inloop
15:45 - 18:00 uur Namiddagsessie
18:00 - 18:30 uur De mogelijkheid om informeel na te praten

mail naar info@de-lijn.nl onder vermelding
van datum, naam, functie, organisatie en het
aantal personen waarmee u komt. Meld u snel
aan, het aantal plaatsen is beperkt!

Begonnen met een opleiding
voor onderwijzer, en terecht
komen in de automatisering
betekende voor mij dat ik
telkens één van de weinigen
in mijn omgeving was die zich
met communicatie bezig hield.

De klant leren kennen en
weten welke informatiestromen belangrijk voor
hen zijn. Dat is de stelregel
om opleidingen efficiënt te
maken. Niet alleen praten
met de leiding van een bedrijf,
maar ook met de deelnemers.
Alleen op die manier kan
een opleiding efficiënt zijn.
Analyseren welke onderdelen
van Office wel en welke niet
voor een bedrijf van belang
zijn.
Office levert de oplossingen
op maat als u de maat kent.

Erwin Scheffer
ES-F Opleidingen

