Getting Things Done®:
De kunst van de stressvrije
productiviteit
Sinds in 2001 het boek ‘Getting Things Done’ van David Allen
uitkwam, hebben de stevige basis en praktische adviezen van

Implementatiegids

GTD al veel kenniswerkers geholpen aan meer productiviteit en
efficiëntie. GTD biedt focus en vrijheid om te werken aan de zaken
die ertoe doen, zowel professioneel als privé. GTD is een bewezen
en wereldwijd gebruikte methode die je overzicht en controle
geeft, waardoor je meer kunt bereiken.
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GTD Level 1 training
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Met de Level 1 training leg je in één dag de basis voor een goed,
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betrouwbaar GTD systeem waarmee je voor meer rust, overzicht,
focus en vrijheid kunt zorgen. Tijdens de live online training ga
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GTD Level 1
Intensief training

Een goed begin is het halve werk! In tegenstelling tot de GTD
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Level 1 training, duurt een Intensief training twee dagen. Met
deze extra dag bieden we je naast het leggen van de GTD basis

je aan de slag met de vijf stappen van GTD en pas je deze toe

ook persoonlijke begeleiding bij het inrichten van jouw GTD-

in jouw situatie. Na de training blijven we je ondersteunen in

systeem. Tijdens deze Intensief training leggen we dezelfde vijf

het creëren van overzicht over al jouw taken, projecten en

stappen van GTD uit als bij de dagtraining, maar is er ook voldoen-

verantwoordelijkheden, waardoor je na verloop van tijd steeds

de ruimte om direct met de implementatie aan de slag te gaan.

meer overzicht en rust zult ervaren.

Doordat je het geleerde direct toepast, kunnen we je meteen
verder helpen als je vragen hebt. Er is meer tijd per deelnemer

Aan het eind van de Level 1 training:

door de kleine setting waardoor we je goed kunnen begeleiden.

• weet je hoe je voor rust in je hoofd zorgt, zodat je je kan

Ken je jezelf en vind je het lastig om na een training tijd vrij te
plannen om het geleerde te zelf implementeren? Dan is dit dé

concentreren op de echt belangrijke zaken;
• heb je handvatten waarmee je snel en efficiënt alle informatie

training voor jou, onder het toeziend oog van de trainer ontkom
je niet aan het opstarten van GTD!

die je leven binnenkomt, verwerkt;
• heb je weer overzicht over alle verschillende taken en projecten;
• weet je hoe je met jouw wensen en in jouw situatie

focus en vrijheid en ga je naar huis met een op maat gemaakt

productiever kunt werken;
• ga je naar huis met de kennis en mogelijkheden om jouw
eigen GTD systeem in te richten.

meereffect.nl/getting-things-done-level-1/

Aan het eind van de Intensief training heb je meer rust, overzicht,
GTD-systeem en kan je meteen aan de slag met een nieuwe
manier van werken!

meereffect.nl/getting-things-done-intensief-training/

www.meereffect.nl
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Ondersteuning bij Getting Things Done®
Getting Things Done Online
Implementatieworkshop

Getting Things Done Evaluatieen Optimalisatieworkshop

Heb je korte tijd geleden een GTD Level 1 training gedaan, of ga

Heb je de GTD Level 1 training of de GTD Intensief training bij ons

je dit binnenkort doen? En wil je extra begeleiding bij het imple-

gedaan, maar ben je Getting Things Done na de training niet echt

menteren van GTD? Dat kan! Tijdens onze drie uur durende online

gaan gebruiken?

implementatieworkshop zullen we je begeleiden en ondersteunen
om ervoor te zorgen dat je een goed doordacht systeem creëert

Door drukte of andere omstandigheden heb je GTD misschien niet

die voor jou werkt. Ook geven we je ‘power tips’ om extra snelheid

goed eigen gemaakt en mis je nu de voordelen die het biedt. Je

en slimmigheid te krijgen in het werken met jouw systeem.

zult de Getting Things Done principes nog wel kennen en je hebt
vast ook al wat stappen gemaakt met het implementeren van
GTD, maar toch gebruik je het niet echt. Het kan ook zijn dat je een
tijd geleden een training hebt gevolgd, maar dat je gebruik van
MINDER IS MEER

GTD gaandeweg is verwaterd. Wil je jouw GTD-kennis graag weer
opfrissen, zonder de Level 1 training weer opnieuw te volgen? Dan
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is de GTD Evaluatie- en Optimalisatie Workshop iets voor jou!

meereffect.nl/getting-things-done-implementatieworkshop/
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meereffect.nl/gtd-evaluatie-en-optimalisatieworkshop/
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Verder met Getting Things Done®
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GTD Level 2 training:
Projecten en prioriteiten
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GTD Level 3 training:
Focus en richting
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Nu je overzicht
en vrijheid hebt ervaren, ben je klaar voor de
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De Level 3 training is de laatste stap. Op dit punt ben je al een

TR
volgende
stap. Tijdens de Level 2 training ga je vanuit de basis
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ervaren GTD-er en ben je in control. Je bent productiever en

CH
T
verder
om je projecten compleet en overzichtelijk te maken.

geniet van meer rust en vrijheid. De ruimte die je met GTD Level 1

Daarnaast ga je ook aan de slag met het in kaart brengen van je

en 2 hebt gecreëerd, zorgt ervoor dat je nu de mogelijkheid hebt

verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

om uit te zoomen. Tijdens de Level 3 training ga je aan de slag met
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de hogere horizonnen. Je brengt jouw principes, visie en doelen in

Aan het eind van de Level 2 training:

kaart en legt het verband met de keuzes die je dagelijks maakt.

• kun je daadkrachtiger en bewuster beslissen over waar je mee

Aan het eind van de Level 3 training:

bezig wilt zijn;
• ben je beter in prioriteren doordat je niet alleen je takenlijsten
ziet, maar ook op hogere niveaus kunt kijken naar waar je aan
wil werken;

je dagelijkse praktijk geheel overeen komt met wat jij wil in je
leven;

• heb je een complete en overzichtelijk projectenlijst;
• kan je projecten beter plannen met het Natuurlijk
Planningsmodel.

• ben je in staat om heel makkelijk in- en uit te zoomen, zodat

• kun je makkelijker schakelen tussen de verschillende
aandachtshorizonnen;
• weet je hoe je je aandacht beter kunt sturen naar wat er hier en
nu voor jou het meest belangrijk is.

meereffect.nl/getting-things-done-level-2/

meereffect.nl/getting-things-done-level-3/

www.meereffect.nl
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Getting Things Done® voor de hele organisatie
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Getting Things Done
Incompany
training
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Corporate Getting Things
Done trainer

Hoe zou het zijn als jullie voortaan ontspannen en productief

Als Corporate Getting Things Done trainer bied je collega’s de

aan het werk kunnen gaan? Met GTD zorgen we er samen voor

mogelijkheid om op een vertrouwde manier te leren werken met

worden vergeten, deadlines worden gehaald
GECERTIFICEERD
GECERTIFICEERDdat afspraken niet
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Getting Things Done. Jij kent je collega’s en organisatie immers

en de samenwerking optimaal wordt.gebeuren Onze trainer zorgt

door en door; je bent daardoor in staat om de juiste begeleiding

er deze dag voor dat jullie je volledig kunnen richten op GTD. Je

en nazorg te bieden.

krijgt een professionele training die op een leuke manier wordt

Om gecertificeerd te worden volg je een programma dat bestaat

gebracht. We hopen dat we je kunnen verrassen en we maken de

uit een training van drie afzonderlijke dagen, gevolgd door een

training graag zo praktisch mogelijk, zodat je het de volgende dag

periode waarin je zelf een aantal proeftrainingen geeft en je GTD

meteen kunt beginnen met het toepassen van GTD.

practitioner wordt.

meereffect.nl/getting-things-done-incompany-trainingen/

meereffect.nl/getting-things-done-gecertificeerd-trainer/

Meer bereiken met je communicatie?
Dan is de Streamline Certified®
training iets voor jou

Streamline Certified®
Incompany training

In onze eendaagse training leer je waarom stroomlijnen zoveel

Tijdens een Streamline Certified Incompany training helpen

effect heeft. We leggen de basisprincipes van Streamline uit

we deelnemers om goede gewoonten aan te leren en om

en er is veel aandacht voor de praktische uitvoering hiervan,

afspraken te maken over de onderlinge communicatie. Aan

voor communicatie via e-mail, vergaderingen, gesprekken,

de hand van het thema ‘minder is meer’ helpen we deelnemers

documenten en presentaties.

met het stroomlijnen van hun eigen communicatie. Daarnaast
helpen we bij het vastleggen van de gemaakte afspraken rond

Wat leer je tijdens de Streamline
Certified training?
• Wat houdt gestroomlijnde communicatie in?

communicatie, zodat die gestroomlijnd is en blijft.
meereffect.nl/streamline-incompany-training/

• Ideeën omzetten naar doelen: hoe doe je dat?
• Jouw doelgroep en boodschap: wie wil je wat vertellen?
• Gereedschap en techniek: hoe breng je je boodschap het beste?
• Hoe stroomlijn je geschreven tekst, vergaderingen,
documenten en presentaties?
• En natuurlijk oefen je tijdens de dag met centrale en eigen
voorbeelden.
meereffect.nl/streamline-certified/

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.

