
Krijg meer balans op je werkdag, ga beter om met verstoringen,
ad-hoc zaken en krijg jouw e-mail inbox elke dag leeg!
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Elke dag moeten we meerdere taken af hebben, hebben we te maken met ad-hoc
zaken en verstoringen. Hebben we meerdere overlegmomenten en communiceren we
op verschillende manieren met anderen. Hoe zorg je dat je dit zo efficiënt en effectief
mogelijk doet? 

Belangrijk is dat je van te voren kan nadenken over hoe plan ik mijn tijd zo efficiënt
mogelijk. Krijg ik mijn taken af en ben ik goed voorbereid op de vergaderingen. Hoe
zorg je ervoor dat jij de dag runt, in plaats van dat de dag jouw runt! 

Ontdek tijdens deze training hoe jij als individu de regie krijgt over jouw werkdag. Leer
hoe je de dag inricht, de juiste prioriteiten stelt, effectief communiceert met de juiste
communicatiemiddelen. Hoe je omgaat met ad-hoc zaken en verstoringen. Jij wordt \
"weer" de regisseur van jouw dag. 

Je kunt de juiste doelen en prioriteiten voor de korte en lange termijn stellen;
Je kunt prioriteiten omzetten in concrete acties;
Je bent bewust van je eigen communicatiestijl en die van de ander;
Je kunt je agenda zo indelen dat er een juiste balans is tussen eigen taken,
vergaderingen, ad-hoc zaken, pauze, e-mail en reflectie;
Je hebt tijd om je vergaderingen voor te bereiden;
Je hebt een goed overzicht van jouw taken en afspraken in een door jullie gebruikt
IT systeem (of handmatig);
Je kunt je-mailbox elke dag leeg hebben!;
Je weet hoe je je time management systeem up to date houdt;
Je kunt genieten van je lunchpauze;
Je hebt een opgeruimd hoofd.

Wat levert de training concreet op?

WAAROM KIEZEN
VOOR DEZE TRAINING?

ALGEMEEN

RESULTATEN

De training is voor iedere medewerker / manager op kantoor. Of je nu thuis werkt,
alleen in een ruimte zit of samen in een kantoortuin werkt. Iedereen heeft te maken
met het stellen van prioriteiten, omgaan met verstoringen en het houden van
overzicht in je taken. 

Wil jij inzicht krijgen en het maken van je eigen time management systeem dat voor
jou werkt en past bij jouw manier van werken? Kies dan voor deze training. 

VOOR WIE?



TIME MANAGEMENT
WIEL
Het time management wiel is de basis voor de time management training. De 9 onderdelen komen in de
training aan bod. Daarnaast dient het wiel als persoonlijk hulpmiddel om dagelijks, wekelijks, maandelijks of
jaarlijks de eigen time management in kaart te brengen en te bepalen waar aandacht aangegeven kan worden. 

Naast het time management wiel wordt er tijdens de training gebruikt gemaakt van DiSC, dit brengt de eigen
gedrags- en voorkeursstijlen in kaart. 



OPBOUW TRAINING

In de eerste training wordt de basis gelegd van het persoonlijk time management
systeem. Aan de hand van het time management wiel wordt gewerkt aan
prioriteiten stellen, emailbeheer, ad-hoc zaken, verstoringen. De training wordt
afgesloten met concrete time management acties voor in de praktijk. 

Voor een goede borging wordt in de eerste training een buddy gezocht welke tijdens
het tussenliggende periode minimaal 1x een half uur met elkaar zijn of haar time
management bespreekt.

TRAINING 1
4 UUR OFFLINE

Voor de training vindt er een online intake plaats. Hierdoor krijg ik een goed beeld
van de aandachtspunten en het zet je al aan tot het nadenken over het eigen time
management. Daarnaast ontvang je het verzoek om een DiSC analyse te doen.

INTAKE
ONLINE

Na 1 maand komen alle deelnemers terug en wordt gekeken wat ging goed en wat
verdient nog aandacht in het time management plan. Er wordt van elkaar geleerd.
Aan het einde van de follo-up wordt het time management plan aangescherpt. 

FOLLOW-UP
2 UUR ONLINE

In de tweede training wordt teruggekeken op de eerste sessie. Wat is goed gegaan en
wat verdient nog aandacht. Er wordt verdieping aangebracht in alle onderdelen van
het time management wiel.

Vervolgens wordt aandacht besteedt aan de eigen gedrags- &
communicatievoorkeuren en welke invloed dit heeft op het eigen time management en
in relatie tot de ander. De training wordt afgesloten met het maken van een eigen
persoonlijk time management plan. 

TRAINING 2
4 UUR OFFLINE



INVESTERING

€ 799,- per persoon

Exclusief BTW

10 uur training
Snack en drinken tijdens de training
Online intake
Mogelijkheid tot het stellen van vragen tussentijds / achteraf
DiSC analyse
Time management werkboek

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Elke maand is er een open training voor maximaal 10 deelnemers
Tijden zijn altijd van 09:00 - 13:00 uur voor de trainingen en 09:00 - 11:00 uur voor de follow-up
Regio Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Eindhoven

PRAKTISCH



Een hele normale dinsdag staat voor de deur. Gister heb ik niet alles afgekregen wat ik
had gewild, daarom ben ik maar wat eerder begonnen vandaag en zit ik inmiddels
alweer even achter mijn laptop mijn e-mails weg te werken, jeetje waarom mailen we
zoveel.. Voor ik het weet is het 9 uur en begint de eerste (online) vergadering van
vandaag. Ik voel de druk om alles af te ronden per minuut groter worden, maar
realiseer mij ook dat het niet afkomt. Zo nu snel naar de vergadering anders ben ik te
laat. In de vergadering komen allemaal gedachten wat ik allemaal nog wil doen
vandaag. Ik hoop dat de vergadering wat eerder is afgelopen. Ik moet nog zoveel
doen!. Eenmaal 11 uur kan ik weer aan het “werk”. Voordat ik begin staat er alweer een
collega aan mijn bureau met een “dringende” vraag. Ik pak het maar gelijk op. 

12:00 uur. 
Lunchtijd, wat ga ik doen. Haal ik snel een broodje en werk nog wat werk weg achter
mijn laptop, voordat de volgende vergadering begint? Of gun ik mijzelf een half uur
even niks, bijkomen van de ochtend en dan fris de vergadering in. Ik kies voor het
eerste, want er moeten echt dingen af, ik zit de hele middag ook weer in vergadering. 
Ik heb mooi wat e-mails kunnen wegwerken, belletjes kunnen plegen, voordat ik naar
de vergadering ga. Helaas was niet iedereen bereikbaar! Ik probeer ze straks nog even
te bellen. Het blijkt gelukkig een efficiënte vergadering te zijn. Iedereen doet mee en is
aangehaakt. We stoppen mooi 5 minuten voor tijd, zodat ik rustig naar de volgende
vergadering kan. Ik moet wel goed onthouden wat ik nog moet doen n.a.v. deze
vergadering. Ik noteer dat straks even. Helaas is volgende vergadering niet zo energie
gevend als de vorige. Na twee uur praten, discussiëren zijn we volgens mij niet veel
verder gekomen. Jammer en ik had best wat andere dingen kunnen doen. Oh ja die
acties, die moet ik nog even ergens noteren. 

16:00 uur
Inmiddels is het 16 uur en mijn mailbox is weer gevuld met veel nieuwe berichten. Snel
nog even wat afhandelen voordat ik naar huis ga om mijn zoon op te halen. Ik ren om
16:45 het pand uit en heb mooi even 30 minuten in de auto om af te schakelen. Tijdens
het rijden ontstaan allemaal gedachten en zaken die ik niet wil vergeten, al rijdend
probeer ik wat op te slaan op mijn telefoon, maar lukken doet het niet. Ik weet het, het
mag niet. Eenmaal thuis realiseer ik mij dat ik de acties van de vergadering nog steeds
niet heb opgeschreven. Doe ik straks even……

Na nog wat mails te hebben gedaan in de avond en eindelijk mijn acties te hebben
opgeschreven, kijk ik naar de volgende dag. Jeetje, al helemaal vol met vergaderingen
en 1 op 1 afspraken. Hoe krijg ik dan al die taken gedaan! Ik parkeer het maar en begin
morgen gewoon weer vroeg, net zoals vandaag. 

EEN GEWONE WERKDAG?



DE TRAINER / COACH

Peter van Weel is een echte structuur-expert. 

Hij denkt en is structuur, maar wel praktisch. Want structuur moet bijdragen aan het doel wat jij,
alleen of samen met anderen, wilt bereiken. Na jaren gewerkt te hebben in het bedrijfsleven,
heeft Peter met deze ervaring zich omgeschoold naar trainer / coach op het gebied van effectief
en efficiënt werken. Inmiddels geeft hij al meer dan 10 jaar time-management trainingen en
coacht hij medewerkers om hun tijd beter in te delen, betere prioriteiten te stellen en effectiever
te laten werken. Waarom? Om ervoor te zorgen dat je met meer plezier en energie werkt. 

Peter's visie: meer structuur geeft meer flexibiliteit! 

Daag Peter tijdens de training uit om het beste uit jezelf, je time-management, je communicatie
en je vergaderingen te halen! 
 
Wordt de regisseur van jouw dag, alleen en met je team!

Peter van Weel

https://www.linkedin.com/in/pgvanweel/


NLBA Training Institute
Het Zakelijk Sportseizoen  slaat de handen ineen met Netherlands Business Academy op een aantal

trainingen die aansluiting vinden bij verschillende trainingen en Masterclasses uit het portfolio van

Netherlands Business Academy. En wist je dat je deze training kosteloos kunt volgen met het STAP-

budget? Nog niet bekend met het STAP-budget, op onze website leggen we het je uit!

NLBA Training Institute is het cursus label van particuliere universiteit Netherlands Business Academy

met verschillende geaccrediteerde Master opleidingen en post-HBO opleidingen.

NLBA Training Institute richt zich op iedereen die met een praktijkgerichte training meer uit zijn of

haar carrière wil halen. Door de gelaagdheid in niveaus van onze trainingen is er voor elke

deelnemer, in elke fase van de carrière en op elk niveau in de organisatie een geschikte training te

vinden. Hierdoor is het ook mogelijk om binnen het trainingsaanbod door te groeien naar vervolg

trainingen en zo nog meer verdieping aan te brengen op onderwerpen die er voor u toe doen.

Tevens biedt dit organisaties de mogelijkheid om het trainingsportfolio beschikbaar te stellen voor

medewerkers in alle lagen van de organisatie.

Klik hier voor meer informatie over NLBA

https://www.netherlandsbusinessacademy.nl/stap-budget/
https://www.netherlandsbusinessacademy.nl/
https://www.netherlandsbusinessacademy.nl/trainingen


STAP-Budget

2-1-2023 t/m 28-2-2023 – aanvragen voor een training die start tussen 1 februari en 31 mei

1-3-2023* t/m 30-4-2023 – aanvragen voor een training die tussen 1 april en 31 juli

1-5-2023 t/m 2-7-2023 – aanvragen voor een training die start tussen 1 juni en 30 september

3-7-2023 t/m 3-9-2023 – aanvragen voor een training die start tussen 1 augustus en 30 november

4-9-2023 t/m 31-10-2023 – aanvragen voor een training die start tussen 1 oktober en 31 januari 2024

1-11-2023 t/m 31-12-2023 – aanvragen voor een training die start tussen 1 februari 2024 en 31 mei 2024

DigiD

Aanmeldbewijs vanuit Netherlands Business Academy

Je BSN

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De subsidie is dan ook bedoeld voor werkenden of

werkzoekenden die zichzelf verder willen ontwikkelen. Je kan dit budget gebruiken om een training,

cursus of opleiding te volgen. Hierdoor wil de overheid bijdragen aan baanbehoud en/of een nieuwe

baan vinden.

Voor wie is STAP-budget?

Iedereen kan tot maximaal €1000,- per jaar (incl. BTW) aan opleidingsbudget aanvragen. De opleider

moet echter toegelaten worden tot de lijst met goedgekeurde opleiders om het STAP-budget

toegekend te krijgen. Netherlands Business Academy is een erkende STAP-opleider en staat in het

STAP-scholingsregister van DUO.

Aanvraagprocedure

Vanaf 10:00 uur is het STAP portaal officieel geopend op de vastgestelde data. Om jou als deelnemer

zoveel mogelijk te ontzorgen hebben we een eenvoudige handleiding gemaakt die je hier kan inzien.

De eerste stap om in aanmerking te komen is het inschrijven voor de training.

Wat heb ik nodig?

Zodra je jouw inschrijving bij NLBA hebt gedaan ontvang je binnen enkele werkdagen het STAP-

aanmeldingsbewijs van ons. Om bij het UWV je aanvraag in te kunnen dien je deze te uploaden via het

STAP-portal. Je hebt de volgende zaken nodig:

Let goed op in welk STAP tijdvak je jouw aanvraag mag doen. We adviseren je de startdatum in je

agenda te noteren want op = op!

Hoe nu verder?

Als jouw aanvraag goedgekeurd is zal NLBA de factuur voor jouw opleiding naar het UWV sturen

waarna de toegekende subsidie (maximaal €1000,-) rechtstreeks naar ons wordt overgemaakt. Is het

door jou gekozen training duurder dan de toegekende subsidie of zijn er aanvullende kosten die niet

onder de subsidie vallen? Je ontvangt dan van ons een restant factuur voor het verschil.



06 – 29 54 60 77

peter@hetzakelijksportseizoen.nl

www.hetzakelijksportseizoen.nl

Burgemeester van der Borchlaan 6, 3722 GZ, Bilthoven

CONTACT


