Hoeveel verschillende verzamelpunten heeft U?
Op het
werk

In vergaderingen, waar noteert u uw notulen en
acties?
Wanneer iemand u in de gang stopt met een
bepaalde actie die u moet ondernemen, waar
registreert u deze actie?
Wanneer uw baas u een email stuurt met de vraag
een projectstrategie te creëren, hoe houdt u de
voortgang/status in de gaten.
Waar verzamelt u uw papieren post?
U krijgt een DHL-pakket in de post – waar plaatst u
dit?
Waar plaatst u acties die voortkomen uit een 1-op-1
ontmoeting met iemand van het werk?
Wanneer Wanneer een klant u een visitekaartje geeft en hij
u op
verzoekt u hem te bellen, waar noteert u dit?
zakenreis Waar verzamelt u hotel- en huurauto facturen?
bent
Wanneer u op uw bagage in het vliegveld wacht en
u krijgt een geniaal idee, waar noteert u dat?
Wanneer Waar plaatst u de kwitanties nadat u uw kleding
u op weg heeft afgeleverd bij de stomerij?
bent
Wanneer u uw mobiele telefoon beantwoordt en
tussen
een collega vraagt om een klant te bellen
huis en
aangaande een contract – waar noteert u dat?
werk
U hoort op de radio dat een bekende artiestnaar
Nederland komt en u wilt tickets kopen – waar
noteert u dat?
Wanneer u een bon voor een gratis wasbeurt voor
uw auto krijgt, waar bewaart u deze?
Thuis
Wanneer de telefoon gaat en iemand laat een
bericht achter voor uw dochter, waar noteert u dat?
Waar noteert u dat u geen Cornflakes meer heeft
en dat u deze moet kopen?
Waar noteert u dat de goot lek is en dat deze
gerepareerd moet worden?
Waar bewaart u uw binnengekomen papieren post?
Waar noteert u kalenderactiviteiten (zwemmen,
muziekschool etc.) voor uw kind/gezin?
Wanneer vrienden u trakteren op concerttickets
voor over 3 weken, waar bewaart u deze?
Algemeen Hoeveel email inboxen heeft u?
Hoeveel voicemail inboxen heeft u?
Hoeveel kladblokken heeft u?
Hoeveel agendas heeft u?
Totaal: ____________
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