
“Een grote verbetering na het volgen van deze training is dat ik tijd inplan tussen afspraken in.  
Zo kan ik het ene onderwerp afsluiten voordat ik met het volgende begin. Ik wilde vooral leren 
minder ad hoc te werken en dat gaat nu inderdaad beter. Ik hou niet van briefjes op mijn computer, 
maar de prioriteitenmatrix uit de training heb ik nu standaard onder mijn monitor liggen. Ik bekijk  
nu maar twee keer per dag mijn e-mail en als ik rustig wil werken, zet ik mijn telefoon uit.”

“De prioriteitenmatrix uit de training heb  
ik nu standaard onder mijn monitor liggen”

Zie voor alle lesdata www.imkopleidingen.nl/ts

John van Halem - Medewerker Technische dienst bij verpleeghuis Het Spectrum, Dordrecht

 Deelnemer
aan het woord

Persoonlijke effectiviteit

training timemanagement en stresspreventieook incompany Wij maken deze training effectief voor uw team op maat

s i

C D
Programma

Stresspreventie
Wat is stress? 
Oorzaken van stress
Inzicht in eigen stress signalen
Hoe om te gaan met stress?
Stresspreventie 
Keuzes maken en grenzen stellen
Balans werk en privé
Persoonlijk actieplan

Timemanagement
Wat is tijd en hoe deelt u deze in?
Energiemanagement
Overtuigingen 
Tijdvreters 
Prioriteitenmatrix en doelen stellen
Persoonlijk leiderschap
Planning en hoe u deze nakomt
Persoonlijke missie 

U wordt begeleid in het stellen van basisprioriteiten.  
U leert zakelijke rollen te formuleren en deze te  koppelen  
aan uw persoonlijke missie. U gaat zich toewijden aan uw 
persoonlijke en zakelijke doelen. De oplossingen die u  
tijdens de training  gezamenlijk ontwikkelt, gaan verder  
dan agenda’s,  tijdsanalyse en elektronische hulpmiddelen.

Onze aanpak 
Leren doet u volgens ons niet alleen in een leslokaal.  
Daarom gaat u meteen na uw inschrijving aan de slag met 
lesmateriaal en voorbereidingsopdrachten, via ons online 
leerplatform. De training zelf is bijzonder interactief. 
Zelfanalyses, oefeningen, discussies en ervaringsuitwisseling 
maken het leerproces persoonlijk en zeer praktijkgericht. Om 

de nieuwe inzichten en vaardigheden te borgen,  
kunt u tussentijds en tot twaalf maanden na afloop contact 
onderhouden met de trainer en andere deelnemers.

Wie is mijn trainer? 
De training wordt gegeven door een praktijkgerichte  
trainer met veel ervaring op het gebied van timemanage-
ment zowel op individueel als op organisatieniveau.

Het all-in tarief per deelnemer bedraagt € 895,- 
Tariefsopbouw: lesgeld € 710,- / lesmateriaal € 75,- /
locatiekosten € 110,- (2 dagen).
Alle bedragen zijn exclusief btw.

Regio en data: 2 dagen van 10.00 - 17.00 uur

november 2017
Zwolle 06 - 11 13 - 11

Rotterdam 14 - 11 21 - 11

Eindhoven 30 - 11 07 - 12

mei 2018
Utrecht 17 - 05 31 - 05

Rotterdam 28 - 05 11 - 06

juni 2018
Breda 05 - 06 19 - 06

februari 2018
Zwolle 05 - 02 19 - 02

Amsterdam 22 - 02 08 - 03

maart 2018
Den Haag 14 - 03 28 - 03

april 2018
Eindhoven 06 - 04 20 - 04

Drachten 24 - 04 08 - 05

oktober 2017
Amsterdam 12 - 10 19 - 10

december 2017
Utrecht 08 - 12 15 - 12

Voor wie? 
Deze training is bestemd voor iedereen die nu  
eindelijk eens een echte oplossing wil voor zijn  
tijdsprobleem. U heeft behoefte aan een korte, doel-
gerichte oplossing die u naast plezier ook duidelijke 
voordelen oplevert. Bewezen Timemanagement 
oplossingen worden gekoppeld aan persoonlijke 
prioriteiten, doelen en missie. Bij timemanagement 
speelt communicatie ook een grote rol. De trainingen 
Persoonlijke effectiviteit en Praktisch communiceren 
op de werkvloer zijn dan een mooie aanvulling.

Wat leer ik?
De training levert u het volgende op:

Krachtige hulpmiddelen voor timemanagement
Productiviteitsverhoging
Inzicht en oplossingen voor disfunctionele 
gewoontes
Balans tussen privé en werksituatie
En vanzelfsprekend tijdsbesparing 

Door vele vragen van collega’s en klanten en een eindeloze stroom 
e-mails, stapelt uw werk zich op. U bent vooral brandjes aan het 
blussen. Gelukkig kan dat ook anders. Deze praktijkgerichte 
training biedt handvatten voor meer structuur in uw werk. De 
stress neemt af en u krijgt weer grip op uw werk en op uzelf. 

Grip op uw functie, grip op uzelf

Timemanagement 
en stresspreventie

Training van 2 dagen

Direct inschrijven bekijk de training online contact opnemen

48 49

https://www.imkopleidingen.nl/ts
https://www.imkopleidingen.nl/inschrijven/ts
https://www.imkopleidingen.nl/cursus-training/timemanagement-stress-preventie/
https://www.imkopleidingen.nl/contact/

