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MISS EFFICIENCY

‘Ik durf te zeggen;
het kan overal
efficiënter’

De enthousiaste Heerjansdamse stapte in 2003 in de wereld van het 
ondernemerschap. Met haar bedrijf M Projecten stortte ze zich op de 
organisatie- en relatiegeschenken-branche. Marcelle: ‘Gaandeweg 
zag ik bij alle bedrijven waar ik binnenkwam hetzelfde: er werd een 
hoop tijd ‘verspild’ door een beperkt gebruik van de bestaande Office-
programma’s. Ik ben me hierin gaan verdiepen, heb allerlei trainingen 
gevolgd en inmiddels is Miss Efficiency alweer tien jaar up and running.’

MOGELIJKHEDEN
Want dat is waar het bij Miss Efficiency om draait: meer halen uit de 
Office-programma’s. ‘We zijn een beetje blijven steken in wat we ooit 
geleerd hebben. Maar inmiddels zijn we zoveel updates verder en zijn 
de mogelijkheden enorm gegroeid. Toch maken weinig mensen hiervan 
gebruik. Ik durf te zeggen; het kan overal efficiënter. Dat is waar het in 
mijn trainingen om draait.’

OVERAL GELIJK
Met deze trainingen komt Marcelle bij allerlei verschillende bedrijven: 
van kleine MKB’ers tot grote multinationals. ‘Eigenlijk doen ze allemaal 
hetzelfde: ze kopen iets in en willen dit weer verkopen met winst; of 
het nu om een dienst of product gaat. En omdat de processen hiervoor 
overal in grote lijnen gelijk zijn, gebruiken ze Office allemaal op dezelfde 
manier. Het is dus voor iedereen interessant om eens te kijken of dit 
beter kan.’

LEEG-IN-JE-HOOFD-GEVOEL
Wat tegenwoordig ook bij veel bedrijven hetzelfde is: de digitale druk. 
‘Agenda’s puilen uit, mailboxen overstromen.. Outlook wordt de vijand. 
En dat is helemaal niet nodig. Als je het systeem aan de achterkant 
voor je laat werken, wordt het aan de voorkant heel overzichtelijk. Het 
gevolg? Een leeg-in-je-hoofd-gevoel. Het kan echt, als je Outlook maar 
op de juiste manier gebruikt.’

PRAKTISCH EN SNEL
Het komt allemaal aan bod in de trainingen die Marcelle op grote 
schaal verzorgt. ‘Ik zie heel snel waar de verbeterpunten liggen en 
ik leer mensen alleen wat ze moeten leren. Het is direct toepasbaar 
in hun dagelijks werk en dus lekker praktisch. En efficiënt natuurlijk, 
want daar draait het uiteindelijk allemaal om!’ besluit ‘Miss Efficiency’ 
lachend.

Word, Excel, PowerPoint, Outlook: iedereen werkt ermee. Maar niemand haalt eruit wat erin zit. Zonde, vindt 
Marcelle Vermunt-Monshouwer van Miss Efficiency. ‘Met iets meer kennis kan het heel makkelijk sneller, 
slimmer en dus efficiënter.’


