
Gabriël, een financieel adviesbureau met 14 medewerkers. Een
vooruitstrevend kantoor dat nadenkt over het geluk en welzijn van
hun klanten, maar ook van hun medewerkers. Ze kozen ervoor
Think Productive uit te nodigen om het stresslevel van de
medewerkers af te laten nemen. Dat het zoveel teweeg zou
brengen, was van tevoren ondenkbaar.

“Na het volgen van de workshop hebben we ervoor gekozen 
iemand in onze organisatie ninja-expert te maken. Zo blijven we 
doorlopend stressbestendig, tevreden en halen we het meeste 
uit onze tijd. Dit is een enorm waardevolle keuze geweest.”

Natasja Naron - Directeur

Think Productive heeft na de eendaagse sessie een medewerker van
Gabriël opgeleid als interne Ninja. Deze medewerker is tenslotte
bekend met alle software van het bedrijf, kent de werkritmes en
belangrijker nog: kent de medewerkers. Think Productive streeft
ernaar om aan te sluiten bij het betreffende bedrijf. Zo werkt geen
bedrijf 100% hetzelfde vanuit het werkmodel.

93% 89% van de deelnemers 
gaf aan de workshop 
als ‘zeer goed’ te 
beoordelen en het 
dagelijks in te zetten.
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van de deelnemers 
zeiden dat de workshop 
hun positief heeft 
beïnvloed en nu 
efficiënter te werk gaan.

‘Gaan we nu al voor de zoveelste keer een training volgen over productief en efficiënt werken?’ Een 
vraag van een medewerker die zijn tijd liever inzet om zijn overvolle mailbox weg te werken en de 
twee terugbelnotities van gisteren te gaan bellen. Een heel begrijpelijke gedachte van een 
medewerker die elke dag met enorme werkdruk te maken heeft.

Na het volgen van de workshop was zijn hoofd leeg en was er totale rust en overzicht. Zijn probleem 
bleek vooral te liggen in het feit dat hij iedere dag van 09.00 tot 17.00 uur zo ontzettend hard werkt, 
maar nooit even uitzoomt en zichzelf de vraag stelt of hij wel doet wat hij zou moeten doen en in de 
goede volgorde. Daarnaast plant hij niet (realistisch). De interne Ninja begeleidt hem wekelijks om hem 
hierin te trainen. Omdat die ninja zelf ook dit werk uitvoert kan hij goed ’on the job’ begeleiden. 



‘Als je vastloopt met je 
mail, is dit hét middel 
om rust en orde te 
creëren. Ik neem nu 
veel minder werk mee 
naar huis.’

Start jouw reis naar meer geluk, rust en productiviteit 
vandaag!
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www.thinkproductive.nl

Meer informatie?

Gabriël Financiële Bescherming: 
Email: info@gabrielfb.nl
Telefoon: 033-455 65 55

Think Productive West-Europa:
Email: info@thinkproductive.nl
Telefoon: 010-798 24 14

Het traject

Think Productive verzorgde een eendaagse 
workshop en een masterclass een aantal 
weken na de workshop. Daarnaast verzorgde 
Think Productive de begeleiding van de interne 
Ninja en is een trainer vraagbaak voor de 
interne Ninja.

Gabriël Financiële Bescherming investeerde zo 
in een langdurige borging van de inhoud van de 
workshop. Het vrijmaken van een aantal uren 
van een interne Ninja verdiende zich snel 
terug.
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