Rick Pastoor

GRIP
Het geheim van
slim werken

‘Een van de
beste tijdsinvesteringen
die ik ooit deed. Dit boek
veranderde hoe ik keuzes maak
in mijn werk en leven.’
Alexander
Klöpping

Rick Pastoor GRIP
Het geheim van slim werken

‘Eindelijk! Een nuchtere, rustgevende
handleiding om meer uit je drukke werkweek
te halen. Waar de meeste productiviteitsboeken blijven steken in algemeenheden,
geeft GRIP messcherpe tips.’
– Ernst-Jan Pfauth

H

et is best gek dat we nooit écht hebben

werkmethode GRIP, die hij door de jaren heen

leren werken. Hoe houden we ons staande

ontwikkelde. Zijn no-nonsenseaanpak leert je

in deze tijd van voortdurende bereikbaar-

hoe je rust, ruimte en richting in je werkweek

heid? Hoe bewaren we overzicht, met die uit-

krijgt. En hoe je jezelf kunt uitdagen, ook al heb

puilende mailbox, overvolle agenda en eindeloze

je het druk. Het resultaat? Je gaat niet alleen

takenlijst? En nog veel belangrijker: hoe zorgen

efﬁciënter aan de slag, maar vooral effectiever.

we ervoor dat we eindelijk toekomen aan de

En zodra je grip hebt, ontstaat er ruimte voor

plannen die we wel hebben maar niet uitvoeren?

grotere plannen en levensdromen. GRIP toont

Sommige mensen lijken altijd grip op de

je hoe je die kunt realiseren. In dit boek geen

zaak te hebben. Een van hen is Blendle-man Rick

eindeloze theorieën, maar eenvoudige, concrete

Pastoor. In dit boek deelt hij zijn razendslimme

stappen. En je begint gewoon vandaag.

GRIP leert je:
Hoe je overzicht krijgt
Waarom je agenda heilig is
Waarom je nooit meer iets in je hoofd
moet bewaren
Hoe je e-mail niet alleen sneller maar
ook beter verwerkt
Hoe een wekelijkse review je helpt om
veel meer uit je werkweek te halen
Hoe je erachter komt waar je je bed voor
uitkomt
Doelen stellen die je ook gaat halen
Veel media-aandacht

•

Social media-campagne

•

Optredens

•

Hoe je een jaarplan maakt
Wat een accountability partner is en hoe
je die vindt
Het belang van advies vragen
Groter denken
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Rick Pastoor (1988) is de binnenbaas van Blendle. Achter
de schermen is hij eindverantwoordelijke voor de d
 iensten
die het bedrijf de afgelopen jaren lanceerde. Blendle is
inmiddels een internationaal bekend journalistiek platform
met miljoenen gebruikers. Rick kwam op zijn vijfentwintigste binnen als programmeur en heeft nu de leiding over het
snelgroeiende team. Door de jaren heen ontwikkelde hij zijn
eigen werkmethode, die inmiddels vele volgers heeft. Hij is
een veelgevraagd spreker. Rick is te volgen op rickpastoor.nl
en gripboek.nl.
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