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Biografie
‘Het varieert tussen één van de top drie van
stressfactoren op kantoor, toteen zeer
genegeerd medium: E-mail.’
Richard Wolfe, geboren in Australië en
opgegroeid in Nederland, besloot na zijn studie
aan Nyenrode Business Universiteit, gevolgd
door vele jaren werkzaam in de
internetindustrie, om zich te wijden aan het
helpen van mensen bij het gebruik van e-mail.
Vooral nadat hij merkte dat afleiding leidde tot
een inefficiënte manier van werken.
Hij is gefascineerd door hoe wij technologie
ontwikkelen om onze productiviteit te kunnen
verhogen, maar vaak het tegenovergestelde
blijken te bereiken. Naast cricket, zit zijn grootste
passie in eenvoud; het vinden van makkelijke
manieren om technologie beter aan te laten

sluiten bij onze hedendaagse manieren van
werken.
Hij heeft de rompslomp van het e-mailverkeer
aangepakt en gevormd tot een “handige
luiheid”. Dat wil zeggen dat zijn methode veel
rust creëert, waardoor er meer handigheid
ontstaat in de workflow van diegenen die zijn
trainingen en lezingen bijwonen. Vooral bij email, maar ook in de omgang met andere
dagelijkse tools als Whatsapp (of zelfs
Wordfeud!).
In 2016 schreef hij zijn bestseller “Speedmailing”.
Zijn streven naar eenvoud wordt duidelijk in de
cursussen van zijn bedrijf Email Handyman,
alsmede de productiviteitsapp Braintoss die hij
heeft ontwikkeld. Ook in zijn directe
omgevingen heeft hij veel van deze life-hacks
kunnen doorgeven aan zowel familie, collega’s
en zijn medespelers in de cricketsport.
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