Herken je dit?

“

Een overvolle mailbox,
stapels papier waar
nog ‘iets’ mee moet,
geen regie over acties
en afspraken…

Eindelijk weer grip op je leven

Dan is het tijd voor een één op één
werkplektraining van KlinkKlaar. De training
wordt afgestemd op de specifieke doelen waar
jij je op wilt richten. Samen werken we aan een
systematiek waarbij je beter leert plannen,
archiveren en (digitaal) organiseren. De training
richt zich op de volgende elementen:
• Jouw werkwijze (clean desk & clean screen)
• Jouw werkhouding (bewustwording en

discipline)

Werkplektraining

• Jouw timemanagement (dag- en

weekplanning)

Voor wie?
De training is bestemd voor iedereen die het
gevoel heeft de regie te verliezen en daar iets
aan wil doen. Een gemiddeld traject neemt zo’n
16 uur in beslag. Ben je geïnteresseerd en wil je
graag een afspraak maken of meer informatie?
Neem dan contact op. Dan kan via telefoon of
mail, maar stuur ook gerust een WhatsApp
berichtje.

KlinkKlaar. Geen onzin.
Meppelerdiep 104,
8032TE, Zwolle
M: (06) 20 70 55 24
info@klink-klaar.nl
www.klink-klaar.nl
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Meer tijd
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Meer overzicht

3

Minder stress

“

Geen losse eindjes, geen overvolle agenda, maar werken
aan wat er toe doet

Training on the job

Intakegesprek

Tijdens een training van minimaal één werkdag
brengen we orde en structuur aan en leer je op
een andere manier je werk te organiseren.
Daarbij staat het maken van keuzes steeds

Voorafgaand aan de training ga ik eerst met je
in gesprek. Tijdens dit gesprek onderzoeken we
waar je het meest last van hebt en wat je graag
zou willen bereiken. We voeren dit gesprek op

centraal. Wat doe je wel? Wat doe je niet? Wat
kun je delegeren? De tools waarmee gewerkt
wordt zijn afhankelijk van jouw wens. Outlook
en Mail (apple) zijn veel gebruikte tools, maar
ook Evernote, Notities en Onenote zijn tools die

je eigen werkplek. Tijdens dit gesprek bied ik al
kleine veranderingen in je manier van werken,
zodat je hier mee kunt oefenen.

goed ingezet kunnen worden. Ik heb kennis van
al deze producten en leer je te werken met die
tools die het beste bij jou passen.

Nazorg
Gedragsverandering is heel moeilijk. Ik laat je
daarom niet zwemmen. Na vier weken is er
telefonisch contact en maken we eventueel een
vervolgafspraak.

Over KlinkKlaar
KlinkKlaar is een no-nonsense
onderwijsadviesbureau gespecialiseerd in
vraagstukken rond persoonlijk leiderschap,
leidinggeven en procesbegeleiding vanuit
onderwijsfilosofisch perspectief. Bij KlinkKlaar
staan de mensen centraal, niet de systemen en
modellen.

“Alleen tevreden
klanten ontvangen een
factuur”

