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MET FOTOGRAFISCHE 
TEMPERATUUR METER

Temperatuur meting ter plaatse 

KOUDE en WARMTE foto’s van Uw
huis en/of kantoor

Hoe los
ik dit op?

Waar komt de
kou vandaan?

Wat kan ik
beter doen?



HET KLIMAAT RAPPORT

Zichtbaarheid van de temperatuur 

Daar waar u wilt
Zowel van ruimte als van zit of werk omgeving

Weergave met
contrastfoto’s

Geeft
temperatuur  weer
van verschillende 

ruimtes Met 
verbeterings 

advies



OFFERTE OP MAAT

Optimalisatie van uw woon, 
werk omgeving 

Directe energiebesparingen op maat, 
Lagere energierekening

Tochtstrips 
aanbrengen

Top-Filter 
houd warmte binnen, middels

isolatie folie op ramen en 
Weerkaats daarmee ca. 43% 

van de warmte uitstraling
Gerichte warmte 

met Infra rood



INTERESSE???

Laat U verder informeren
vraag een klimaat check 

of vrijblijvende offerte aan bij:

Downloading 
Top-2 / Top1-systems 

folders, publicaties,
advertenties etc. 

Druk op link…

info@top-2.nl 
Diverse duurzame  

Web-shop producten 
verkrijgbaar onder:

www.top1-systems.com
link…



GESPECIALISEERD  IN:

FREE LANCE ACTIVITEITEN 
Het leveren van diensten met betrekking tot het optimaliseren 

van producten, processen en projecten 
op nationaal en internationaal gebied

Het topje 
van de ijsberg!!

Dat wat je ziet
is het niet!! Krijg zicht op

het onzichtbare!!



Interim & Freelance  activiteiten

• Management Activiteiten
• Project leiding
• Process leiding
• Optimalisatie Processen



Proces - Coördinatie
• Optimalisatie in Processen:

– Actviteiten gericht op het regiseren, verbinden, afstemmen en bewaken van de 
organisatie en uitvoering omtrend het werkproces. 

• Klacht beheersing
• Schade beheersing
• Hoe creeer ik snelheid en efficientie in het proces
• Veiligheid, een primair belang.

• Optimalisatie in Product:
– Actviteiten gericht op het regiseren, verbinden, afstemmen en bewaken van de 

organisatie en uitvoering omtrend het Product.
• Hoe staat mijn product in de markt?
• Hoe luister ik naar anderen betreffende mijn product?
• Hoe kan ik het beter en veiliger?

• Optimalisatie in Project:
– Actviteiten gericht op het regiseren, verbinden, afstemmen en bewaken van de 

organisatie en uitvoering omtrend het Project.
• Hoe start ik met het project
• Hoe bewaak ik het project 
• Veiligheid, een primair belang, 



Coachen
• Management Coaching :

– Coachend Leidinggeven 
• verhoogd het commitment bij medewerkers
• Verhoogd de betrokkenheid van de medewerkers
• Verhoogd de verantwoordelijkheid voor het product of voor het proces
• Hierdoor extra motivatie, zowel op individueel als op team gebied.

• Medewerkers Coaching:
– Acceptatie van leiding

• De leiding gevende is geen baas maar een Coach
• Men is zelf verantwoordelijk voor het te behalen resultaat
• Werken als individueel of als team

• Verkoop / Inkoop Coaching:
– Hoe doe ik het beter

• Inkoop – Verkoop
• Ken ik mijn Klant –Product – Service
• Hoe overtuig ik mijn klant

• Loopbaancoaching:
– Zit ik op mijn plaats?

• Afhankelijk van competentie, kennis en kunde
• Afhankelijk van interne groeimogelijkheden, binnen bedrijf of juist erbuiten?
• Inzicht in waarden, interesses en mogelijkheden

• Mindfullness coaching:
– Gedachten patroon:

• vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van emoties
• Begeleiding in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is
• Effectief omgaan met je kracht



Begeleiding

• Hoe stuur ik?
• Hoe begeleid ik?
• Wat wil ik sturen en begeleiden?
• Wat wil ik bereiken?
• Wat is een realistisch tijdspad?



www.Top-2.nl

• Free-Lance activiteiten als ZZP basis
• Interim activiteiten als ZZP basis

– E-mail: info@Top-2.nl
– Telnr: 06-15342636

mailto:info@Top-2.nl

