Begin nu met effectiever
werken en besparen van tijd!
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1. Canva
Canva is echt een favoriet voor het bewerken van foto's. De
gratis versie biedt al zo ongelooflijk veel mogelijkheden. Canva
is geen ingewikkeld programma en je kunt zonder al te veel
gedoe hele leuke dingen maken. Super makkelijk is ook dat je
voordat je gaat ontwerpen standaard afmetingen kunt kiezen
voor bijvoorbeeld een Facebook posts of Twitter header. En wil
je echt helemaal los en ontwerpen als en 'Pro' dan biedt Canva
handige tutorials over allerlei design-related onderwerpen
2. Hootsuite
Hootsuite (spreek uit Hoot-swiet) vraagt wat tijd om er handig
mee te worden.... maar als je zover bent is Hootsuite een hele
fijne tool! Het biedt zoveel mogelijkheden en gaat veel verder
dan alleen het plannen en plaatsen van posts & tweets. Het is
zeker de moeite waard om de trainingen van de Hootsuite
University te doen. Meer tijd en minder stress gegarandeerd.
3. IFTTT & Zapier
IFTTT staat voor 'If This Than That'. Het is een tool om
verschillende programma's aan elkaar te koppelen. Maak
bijvoorbeeld een koppeling tussen Instagram & Dropbox om al
je Instagram foto's automatisch op te slaan in Dropbox. Of zorg
dat je profielfoto's hetzelfde blijven in one go! Zapier gaat nog
weer verder dan IFTTT. See which one you like.
4. 1PassWord
1Password is beschikbaar voor Mac, iOS, Windows, en
Android en 'it does the trick perfectly'. Het houdt al je
wachtwoorden fijn bij elkaar en je hoeft geen wachtwoorden
meer uit je hoofd te leren. Nou ja, wel je hoofdwachtwoord
natuurlijk. 1Password biedt meer mogelijkheden dan alleen
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wachtwoorden opslaan. Ook creditcardnummers of je
BSN-nummer kun je heel makkelijk kwijt. Ook fijn: 1Password
genereert ingewikkelde & super-veilige wachtwoorden als je
zelf niet zo creatief bent.
5. PIA (Private Internet Access)
Als je vaker gebruikt maakt openbare wifi netwerken omdat je
geen vaste werkplek hebt, (of omdat je het gewoon heerlijk
vindt om af & toe in dat fijne koffietentje te zitten werken) is het
verstandig om je laptop extra te beveiligen. Met een VPN zoals
Private Internet Access beveilig je je internet verbinding op niet
zo veilige plekken zodat jouw gegevens en die van je klanten
netjes opgeborgen blijven.
6. StayFocusd
Oh nee.... Nog maar 5 minuten.....
Dat doet StayFocusd! Dit is een Chrome extensie waarmee je
'blocked sites' kunt instellen en vervolgens kunt aangeven
hoeveel tijd je van jezelf op deze sites mag blijven. Soms begin
je wel eens met werkgerelateerde dingen op Facebook om
vervolgens te blijven hangen in interessante leukigheidjes. Dat
gebeurt je dus niet meer met StayFocusd! Je wordt er een heel
stuk productiever van!
7. Remember the Milk
De plek voor alles wat je niet moet vergeten. Synchroniseert op
al je apparaten dus ook als je de hond aan het uitlaten bent en
er schiet je iets te binnen kan het gelijk in Remember The Milk.
Aan het einde van de werkdag pak je je lijst met to-do's erbij en
bepaal waar je de volgende dag mee aan de slag ga.
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8. F.lux
F.lux past je schermkleur aan de hand van het daglicht aan,
zodat je ogen minder snel vermoeid raken.
9. Evernote
Dé tool om ideeën, inspiratie, facturen, klantgegevens,
recepten, ingescande documenten etc. etc. ect. etc. in te
bewaren. Je kunt echt álles kwijt kunt in Evernote. Van
handgeschreven krabbels tot bankafschriften, van briljante
ideeën tot wijnetiketten. Zolang je er een foto, tekst, audio- of
ander digitaal bestand van kunt maken, past het er in. En of je
nou op je iPhone, offline op je computer of online in de app zelf
zit te werken: je hebt altijd alles bij de hand.
10. Squarespace
Squarespace is easy-peasy-website-building. Geen plugins,
add-ons & updates zoals in bijvoorbeeld Wordpress. Het is een
drag and drop dienst waar je makkelijk een toffe website mee
kunt maken.
11. Flaticon
Icons, icons, icons! Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt
er op Flaticon een gratis te downloaden icon voor vinden.
Handig voor op je website, social media, mails of andere
branding materials.
12. Unsplash
Unsplash heeft foto's met verschillende onderwerpen en ze zijn
bijna allemaal even mooi. Ze zijn gratis en naar believen te
bewerken.
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13. Pocket
Artikelen die je later nog wilt lezen, die tool die je echt even
moet proberen of info voor een opdrachtgever die je echt niet
wilt vergeten te delen. Je stopt ze met één klik in je digitale
'pocket'.
14 Calendly
Geen gedoe meer met heen & weer mailen of bellen om
afspraken met iemand te maken. Je zet je beschikbare uren in
Calendly en de andere partij kan vervolgens zelf een afspraak
inplannen wanneer het jullie beiden uitkomt. Calendly kun je
ook koppelen aan je Google Calender.
15 Screencast-o-Matic
Screencast-o-matic is een makkelijk te gebruiken, gratis tool
om screencasts mee te maken. Met een screencast leg je vast
wat er op je scherm gebeurt. Je kunt daarnaast jezelf groot of
klein in beeld laten verschijnen. Super om bijvoorbeeld een
instructie video op te nemen. Te downloaden voor Mac,
Windows & Linux.
16. Whatsapp Web
Heel handig als je WhatsApp ook veel (zakelijk) gebruikt. Je
kunt namelijk WhatsApp ook via je desktop gebruiken. Je kunt
dan makkelijk bestanden vanaf je laptop meesturen. Bezoek
https://web.whatsapp.com/ op je laptop en volg de eenvoudige
instructie.
17. Snapseed
Een intuitief en uitgebreid fotobewerkingsprogramma voor op je
mobiel met leuke opties. Meerdere effecten combineren,
bepaalde gedeelten van een foto aanpassen en spelen met
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contrast, helderheid en verzadiging; dat is Snapseed in een
notendop.
18. Smartphone lenzenset
De set bestaat uit een 180 graden fisheye lens voor
panoramische foto's, een macro lens en een 0,67
groothoeklens. Je maakt de meest artistieke & originele foto's
voor website, Facebook, Instagram of wat dan ook.
19. Eye Dropper
Met deze handige Chrome extensie kun je elke kleur die je
online tegenkomt kopiëren en gebruiken voor je eigen visuals.
Je kunt er ook de hex-codes van kleuren mee vinden zodat je
voor bijvoorbeeld je branding consistent dezelfde kleuren
gebruikt.
20. Toggl Timer
Urenregistratie made easy! Je kunt uren-overzichten per klant,
per project, per dag etc. uitdraaien.
En nu…. Save time & boost je business!!
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