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Persoonlijke training door een

Productiviteits Ninja™

Vorm

Flexibel in te plannen intake gesprek, werksessies en follow up
via Skype of telefoon in de weken na afloop

Aanpak

Individuele training en coaching op je werkplek

Deelnemers

1-2 (bijvoorbeeld samen met secretaresse of PA)

Resultaat

 ord een Productiviteits Ninja en krijg weer grip
W
op je werk en je emails.

Wat het oplevert • Leer hoe je een overvloed aan informatie de baas blijft door je aandacht te beheren in
plaats van je tijd.
• Gebruik de 9 eigenschappen van een Productiviteits Ninja om de specifieke
veranderingen en tactieken te identificeren die nodig zijn om jouw persoonlijke
productiviteit en welzijn te verbeteren.
• Leer en implementeer de 4 elementen van het CORD model
om je productiviteit te verhogen en je stress te verminderen.

Overzicht
Heb jij het gevoel dat je werklast en de constante stroom van e-mails jouw leven heeft
overgenomen?
Onze Productiviteits Ninja’s zullen een hele dag met jou op je kantoor doorbrengen
om je te helpen om jouw werk- en privéleven weer op de rails te krijgen – en ze zorgen
ervoor dat jij weer in controle bent!
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Onze menselijke, praktische aanpak zal je op verschillende gebieden helpen –
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We beginnen met een diagnostische sessie om te zien wat er veranderd moet worden.
Daarna gebruiken we de beste onderdelen van al onze workshops om je te helpen
de veranderingen gelijk op je werkplek te implementeren, zodat jouw nieuwe aanpak
en gewoontes gelijk in de praktijk worden gebracht en niet verloren gaan door de
dagelijkse sleur.
We horen van klanten regelmatig dat deze ervaring hun leven veranderd heeft. De
impact merk je gelijk en de positieve effecten worden ook buiten het werk om ervaren.
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Resultaat

82%

van de deelnemers implementeert ons productiviteitsmodel
en voelt meer grip op hun werk.

010 798 24 14

info@thinkproductive.nl
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Voor wie?

Wat ga je doen?

Als je liever een intensieve persoonlijke training wilt
hebben, in plaats van een groepstraining, dan is dit iets
voor jou.

((Je krijgt je inbox leeg (of je komt dicht in de buurt).

Onze individuele coaching wordt alleen door onze
senior Productiviteits Ninja’s gegeven. Zij hebben
honderden uren aan ervaring wanneer het aankomt op
het lesgeven en trainen van de Ninja aanpak met teams
en individuen.

Wat leer je?
((Identificeer jouw huidige uitdagingen op het gebied
van productiviteit en welzijn – en waarom deze met
elkaar samenhangen.
((Hoe ‘de 9 eigenschappen van een Productiviteits
Ninja’ een raamwerk levert voor denken en
veranderingen.
((Het geheim om een overvloed aan informatie,
afleiding en stress de baas te blijven is door je
aandacht te beheren, niet je tijd.

((Je wordt niet meer overweldigd door je werk, brengt
nieuwe structuren en gewoontes aan die je helpen
om je e-mail volume te beheren en je hersenen
gefocust te houden.

Praktische en technische
vereisten
• Onze praktische aanpak zorgt ervoor dat
veranderingen ook daadwerkelijk worden
doorgevoerd gedurende de dag.
• We raden je aan om deze sessie plaats te laten
vinden op je reguliere kantoor of werkplek, zodat we
met jouw eigen spullen aan de gang kunnen gaan.
• Het is een intensieve dag van individuele coaching.
Zorg er dus voor dat je geen afspraken of andere
verplichtingen hebt die dag. Je zult je onzichtbaar
moeten maken voor anderen als een echte Ninja.

((Waarom kenniswerkers om moeten gaan met zowel
de ‘baas modus’ van denken en de ‘werknemer
modus’ manier van doen – en waarom het beter
werkt als je hier onderscheidt tussen maakt.
((Productieve inzichten en tactieken van auteur
Graham Allcott en ons internationale team van
Productiviteits Ninja’s.
((Hoe je als een Productiviteits Ninja om moet gaan
met e-mail – plus hoe je je inbox op nul kunt krijgen
en hoe je dat zo kunt houden!
((De 4 sleutel gewoontes van het CORD model
om je productiviteit te verhogen en je stress te
verminderen:
-----

Verzamelen en vastleggen
Organiseren
Review
Doen

Praat mee…
Think Productive – The Productivity Ninjas
@ThinkProdNL
@ThinkProductive

010 798 24 14

info@thinkproductive.nl
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