
Overzicht van de training

Heb je de GTD-basistechnieken onder de knie? Is verzamelen 

voor jou een gewoonte het verwerken van stuff iets dat je 

consequent doet? Uiteraard is alles altijd te verbeteren, maar er 

komt een moment dat de basis staat.

Als je op dat punt bent, dan is het interessant om opnieuw 

uitgedaagd te worden om jouw GTD-vaardigheden een stap 

verder te brengen. Dat kan met de GTD-training Level 2. In deze 

training verleggen we de focus van Level 1, waarin je de vijf 

stappen leert, naar de horizonnen erboven, Projecten en Rollen 

en verantwoordelijkheidsgebieden.

Inhoud van de training:

• Een compleet en actueel overzicht van al je projecten.

• Verhelderen van prioriteiten door de Aandachtshorizonnen,  

        met de nadruk op jouw professionele en persoonlijke rollen  

        en verantwoordelijkheidsgebieden.

• Projecten plannen met behulp van het Natuurlijk             

        Planningsmodel, wat inhoudt:

 - Formuleren van de beweegredenen voor het project en  

               de bepalende principes

 - Formuleren van de Gewenste Uitkomst

 - Brainstormen over onderdelen van het project

 - Organiseren en ordenen van de details van het project

 - Eerstvolgende Acties uitvoeren

• Wekelijks Onderhoud tot een gewoonte maken

 - Een geïntegreerd systeem opzetten.

Aanpak van de training

Naast de trainingsdag, bestaat de Level 2 Training uit een aantal 

installatie- en implementatiemodules (I&I). De I&I’s zijn bedoeld 

als aanvulling op de training, waarmee je op je eigen tijd en 

tempo goed toegerust kunt werken aan je vertrouwde systeem 

en het geleerde verdiept. Je krijgt na de training toegang tot 

deze online leeromgeving met handige webinars. 

Voor deze training is het belangrijk dat je de basis van Level 1 

onder de knie hebt èn toepast.

Gericht op kenniswerkers die de GTD

Level 1 Training hebben gevolgd.

De I&I sessies

Om je leerervaring te ondersteunen op het pad van ‘GTD 

meesterschap’ zijn er I&I’s over:

• Het Natuurlijke Planningsmodel

• Je projectenlijst compleet maken

• Rollen en verantwoordelijkheidsgebieden

Materiaal bij de training

Je ontvangt een stevig pakket aan materialen met daarbij het 

boek Ready for Anything van David Allen.

Meer weten?

Kijk op onze website www.meereffect.nl of bel ons voor de 

mogelijkheden op +31 (0)88 0016 200.

Over meereffect
Meereffect is de officiële Getting Things Done® partner van de David Allen Company in België, Nederland en Luxemburg. Daarmee

zijn wij onderdeel van een snel groeiend wereldwijd netwerk van GTD leveranciers dat inmiddels in 70 landen actief is. Meereffect

zelf verzorgd al bijna 15 jaar trainingen in Getting Things Done. GTD is daarmee onze specialiteit en niet een van de vele producten die

wij bieden. Voor meer informatie: www.meereffect.nl Hier kunt u zich ook aanmelden voor onze praktische, gratis tweewekelijkse 

artikelen over slim en snel werken.

Je hoofd is om over dingen te denken, niet om aan dingen te denken.
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