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Het 
Ulti eme 

WERK CHECK 
BOEK

Bekend van 
de workshop 
MANAGEN is 

MENSENWERK



Alles wat u altijd al wilde weten over werk maar 
nooit durfde te vragen!

Waarom doet de medewerker niet gewoon wat de baas wil? Waar 
komt al die drukte toch vandaan? Hoe komt het dat we zoveel moeite 
hebben om rust voor onszelf te creëren? 
Het Anti -sleurboek biedt uitkomst: minder jagen-verzamelen en meer 
uitbuiken! Dit boek is niet alleen het Ulti eme Werk Check Boek maar 
ook een Wegwijzer voor Workaholics. U kunt simpelweg niet zonder! 

Het Anti-sleurboek 
Eerste hulp bij baanbalen en ander werkbederf

In onze moderne, complexe samenwerkingsverbanden verandert zoveel 
tegelijk dat we aan onze problemen voorbij lijken te lopen. Helemaal niet 
nodig. We zijn van het jagen-verzamelen in de stress terecht gekomen 
omdat ons brein nou eenmaal geprogrammeerd is met oeroud gedrag. 
Zodra we dat begrijpen kunnen we iets gaan doen aan de ongemakken van 
het moderne werken: baanbalen, jobtobben, ellendewentelen en sleurstress. 

Bekend van de Anti-sleur Workshop en de Workshop 
‘Managen is Mensenwerk’

Wat is werk en waarom maken we ons daar zo druk om?

Zelden zal iemand op zijn sterfb ed zijn leven overdenken en tot 
de conclusie komen dat hij wat vaker op kantoor had moeten zijn.  

(anoniem)



*** STUNTAANBIEDING ***
Wees het werk de baas en sla uw slag met Het Anti-sleurboek! 

Het Ultieme Werk Check Boek is er voor iedereen!

Nog nooit lag de oplossing voor u, uw afdeling of uw organisati e zó 
voordelig onder handbereik:

 Normale verkoopprijs € 19,95 incl. BTW (€ 18,82 excl. BTW) 

 Vanaf 21 stuks geen verzendkosten! 

Aantal Per stuk incl. BTW Per stuk excl. BTW Uw voordeel is:

10 stuks of minder € 11,95 € 11,27 40 %

11 tot 20 stuks € 10,95 € 10,33 45 %

21 tot 30 stuks € 9,95 € 9,39 50 %
31 tot 40 stuks € 8,95 € 8,44 55 %
41 stuks of meer € 7,95 € 7,50 60 %
Plaats uw bestelling via de mail op info@bartf losveranderadvies.nl met onderwerp 
‘Bestelling  Anti -sleurboek’. De leverti jd binnen Nederland is maximaal vijf werkdagen 
zolang de voorraad strekt. Levering geschiedt uitsluitend op vooruitbetaling. 
Betalingsinstructi es ontvangt u per retourmail. 
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Inclusief 
trefwoorden-

lijst!
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Dé 
WEGWIJZER 

voor 
WORKAHOLICS


