
Nozbe is een taak- en projectmanagement app

Eén van onze Nozbe gebruikers zei: “Het is een tool waarmee je dingen 
georganiseerd en gedaan kunt krijgen”. En dat is het in principe ook. Het 
Nozbe productiviteit systeem, dat door meer dan 500.000 drukke mensen en 
effectieve teams van over de gehele wereld gewaardeerd wordt, wordt al 
sinds 2007 aan verbeteringen onderworpen. Naast de apps voor populaire 
platformen (Windows, Mac OS, Linux, Android en OS) bieden we onze 
klanten ook vriendelijke ondersteuning en educatieve materialen aan, zodat 
ze succesvol kunnen zijn terwijl ze een meer gebalanceerd en beter 
georganiseerd leven leiden.  

Nozbe werd in 2005 gecreëerd

… als een nevenproject van Michael Sliwinski voor persoonlijke doeleinden. 
Na twee jaar realiseerde hij zich dat zijn tool andere mensen ook zou kunnen 
helpen om beter georganiseerd te zijn en om die reden bracht hij in 2007 de 
webapplicatie uit. Vanaf de eerste dag had Nozbe klanten. In 2007 
introduceerde Michael de betaalde plannen en in 2008 werd Nozbe, dankzij 
deze actie, zijn fulltimebaan. Na al die jaren worden we nog steeds door onze 
klanten gefinancierd en niet door risicokapitaalondernemingen. We leveren 
graag het beste en het meest bruikbare product, waar mensen van op aan 
kunnen en waar ze hun productiviteit een boost mee kunnen geven.



Hoe wij werken

Hier bij Nozbe geloven we dat werk iets is dat we doen en we zien het niet als 
een plaats waar we naartoe gaan. Om die reden werken we op afstand en 
hebben we geen kantoor. Het Nozbe team bestaat uit 26 mensen (de kern) 
en meer dan 10 opdrachtnemers en samen bevinden ze zich op 36 
verschillende locaties in de wereld. We maken geen gebruik van e-mail voor 
interne communicatie. We communiceren door middel van taken en 
opmerkingen binnen de Nozbe app.

Michael Sliwinski

De CEO en oprichter van Nozbe, spreker, auteur, 
podcaster en blogger. Hij laat drukke en overwerkte 
professionals, startups en teams zien hoe ze de 
nieuwste productiviteit oplossingen kunnen 
implementeren, zodat ze dingen beter gedaan kunnen 
krijgen en succesvol kunnen zijn.

https://sliwinski.com/books/
http://thepodcast.fm
https://sliwinski.com


De Nozbe app
 
Dankzij Nozbe kunnen gebruikers:
• Taken en projecten creëren en ze op een effectieve wijze beheren en 

daarnaast kunnen ze deadlines, categorieën en de verantwoordelijkheid 
vaststellen binnen een simpele interface

• Door middel van #hashtags snel taken met parameters toevoegen
• E-mails bruikbaar maken door taken met parameters en opmerkingen toe 

te voegen via e-mail
• Categorieën en labels gebruiken om dingen te groeperen en te filteren en 

om zich op datgene te focussen wat cruciaal is
• Samenwerken: deel projecten en communiceer door middel van taken met 

opmerkingen en bijlagen
• Via push notificaties genotificeerd worden over gedelegeerde taken, 

@vermeldingen en vervaldatums
• Met Nozbe Calendar toegang verkrijgen tot taken die zich op een tijdlijn 

bevinden (sync met Google Calendar is mogelijk)
• Dankzij de naadloze integratie met Evernote, Dropbox, Google Drive, 

Google Calendar, OneDrive en Box kunnen ze hun favoriete tools nu 
samen met Nozbe gebruiken

• Nooit meer iets vergeten: taken met deadlines worden automatisch 
prioriteiten; wederkerende taken zijn ook cool

• Dankzij Nozbe Ratio en Productiviteit Rapporten kunnen ze hun 
persoonlijke productiviteit en die van het team volgen, meten en 
‘gamificeren’

• Nozbe is continu aan het evolueren! Om de 4-6 weken updaten en 
verbeteren we onze app

“Eenvoudig in gebruik en het bevat geavanceerde functies: Ondanks 
het feit dat het product vol zit met verschillende geavanceerde functies 
kun je er toch gemakkelijk mee aan de slag gaan. Het is het enige 
taakmanagementsysteem dat ik met een gerust hart durf aan te 
bevelen”.  - Michael Hyatt, bestsellerauteur en blogger



Extra hulpmiddelen en informatie

4-daagse werkweek binnen Nozbe
De geschiedenis van Nozbe
Download het Nozbe logo 
Download de Nozbe app afbeeldingen
Download de foto’s van Michael Sliwinski
Download de foto’s van het Nozbe team
Download Nozbe banners

Bruikbare links

Nozbe homepagina
Nozbe blog
NozbeHOW templates
Nozbe.club - Ons Verwijzingsprogramma
ProductivityCourse.com - Het boek: "10 Steps to Ultimate Productivity"

 
Neem contact met ons op

Heb je nog andere vragen? Neem dan alsjeblieft contact met ons op via: 
vragen@nozbe.com.
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Facebook Twitter Instagram

https://www.instagram.com/nozbe/
https://www.facebook.com/NozbeNederlands
https://twitter.com/nozbe
https://www.instagram.com/nozbe/
https://www.facebook.com/NozbeNederlands
https://nozbe.com/nl/blog/friday/
https://nozbe.com/nl/blog/11-years/
https://www.dropbox.com/sh/yinpeavqeffcux6/AAC3qPanh4ar3RpRMKUvqkFOa/Nozbe%20Logo?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7f35hpgbnon7p7p/AADo-1ShcJhs1_cZvQo2blcwa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s085bltk027zoyh/AABpGeDjnNxl3X9muepXBJPya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yinpeavqeffcux6/AADOral-2zbzLzORY-kKeKaGa/Lifestyle%20photos?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o39b8dbm1arzli4/AAAMnpToflsX__YZgBgzqlcva?dl=0
https://nozbe.com/nl
https://nozbe.com/nl/blog/
https://how.nozbe.com/nl
http://nozbe.club
http://productivitycourse.com/
mailto:vragen@nozbe.com
https://twitter.com/nozbe

