Getting Things Done®
Online Implementatieworkshop
Heb je korte tijd geleden een Getting Things Done Level 1 training gedaan,
of ga je dit binnenkort doen? En wil je extra begeleiding bij het implementeren
van GTD? Dat kan! Tijdens onze drie uur durende online implementatieworkshop zullen we je begeleiden en ondersteunen om ervoor te zorgen dat
je een goed doordacht systeem creëert dat voor jou werkt.

Verandering gaat niet vanzelf!
Alle nieuwe vaardigheden kosten even tijd om goed op te zetten
en eigen te maken. Dat is heel normaal en het is juist goed om
daar aandacht aan te geven! Je bent al goed op weg om echt
ontspannen productief te worden, maar wij kunnen je dat extra
steuntje in de rug geven. Daarom bieden we je hier onze Online
Implementatieworkshop aan.

Wat komt er aan bod in de Implementatieworkshop?
Je hebt in de Level 1 training geleerd wat de methodiek is van
Getting Things Done en de 5 stappen. Tijdens de workshop ga
je daadwerkelijk aan de slag met het inrichten van jouw eigen
systeem. We zullen je tijdens de workshop begeleiden en ondersteunen om ervoor te zorgen dat je een goed doordacht systeem
creëert dat voor jou werkt. Ook geven we je ‘power tips’ om extra
snelheid en slimmigheid te krijgen in het werken met jouw
systeem.
Gebruik je op dit moment al een programma voor je e-mail en je
taken, dan is het aan te raden om daarin te gaan werken. Twijfel
je nog, dan helpen wij je voorafgaand aan de workshop om een
keuze te maken. Outlook, Google apps, Wunderlist, Evernote en
zo zijn er nog meer mogelijkheden.

Is het al even geleden dat je de GTD Level 1 training hebt gedaan
en wil je vooral jouw kennis opfrissen? Dan is onze Evaluatie- en
Optimalisatieworkshop misschien beter geschikt voor jou.
meereffect.nl/gtd-evaluatie-en-optimalisatieworkshop/

Locatie en materialen
De GTD Implementatieworkshop wordt live online gegeven door
een van onze trainers via een videobelprogramma. Zorg dus voor
een rustige omgeving met voldoende werkruimte en een goede
internetverbinding.
Na de GTD Level 1 training krijg je toegang tot de online implementatiematerialen van jouw keuze. Die gebruiken we tijdens
de workshop. Leg je minddump items (je werkboek van de Level
1 training) klaar en zorg dat je volledige toegang hebt tot jouw
agenda en e-mail. Weet je al welk systeem je wil gebruiken, zorg
dan voor een account in dat systeem en download voor zover van
toepassing de software.

Data en tijden
De implementatieworkshop geven we op een maandag of een
vrijdag. Op maandag begint de workshop om 13:00 uur en is
om 15:00 uur afgelopen. Op vrijdag begint de implementatieworkshop om 9:00 uur en is om 11:00 uur afgelopen. Als je je
gaat inschrijven, kan je vinden op welke datum er nog plek is.

Kosten
Heb je al een start gemaakt met de implementatie van GTD maar
wil het systeem nog niet voor je werken? Neem dan contact op
om te zien wat een passende ondersteuning voor jou is.

De Implementatieworkshop na de GTD Level 1 training kost 295
euro exclusief btw per persoon. Als je je tegelijk aanmeldt voor de
GTD Level 1 training en de implementatieworkshop, ontvang je 50
euro korting op de totaalprijs.
meereffect.nl/getting-things-done-implementatieworkshop/

Meer informatie?
Op onze website www.meereffect.nl vind je meer informatie over deze en andere trainingen. Je kan ons natuurlijk ook telefonisch bereiken op
+31 (0)88 0016 200 of via de mail op info@meereffect.nl.

