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Weg is weg 

Er is tenminste één ding waar volledige gelijkheid geldt voor alle 
mensen: we hebben allemaal 24 uur per dag en 7 dagen in de 

week en 52 weken per jaar ter beschikking om allerlei dingen te 
doen of te laten. In tegenstelling tot andere schaarse middelen 
zoals geld is tijd niet op te potten: weg is weg. Goed tijdbeheer 
helpt u uw leven in balans te houden. Het helpt u ook te bepalen 
waar uw leven uit balans is. Als u uzelf doelen stelt, zult u ook 
meer uw best doen om deze doelen te bereiken. 

Onderwerpen 

De onderwerpen die tijdens deze training aan bod komen zijn: 
• Doelen stellen op verschillende gebieden zowel zakelijk als 

privé. 
• Registreren en analyseren 
• Beslissen en plannen: de Eisenhouwer-matrix en de Alpen-

methode 

• Realiseren: assertief communiceren, gedisciplineerd werken, 
efficiënt communiceren in verschillende gesprekssituaties. 

• Controleren en evalueren. 
Deze, uw eigen onderwerpen en die van uw medecursisten staan 
centraal tijdens deze training. 

Na afloop van de training 

Aan het einde van deze training heeft u uw inzicht en uw 
vaardigheid in het plannen en organiseren verbeterd. 
 
Dat houdt in: 
• u kunt uw tijdbeheer optimaliseren door het gebruik van de 

5 componenten van de timemanagementcirkel 
• u heeft inzicht in de vereiste houding om het plannen en 

organiseren te verbeteren 
• u heeft de feedback die u van u van uw omgeving over uw 

vaardigheid in het plannen en organiseren verwerkt 
• u heeft de voor u relevante hulpmiddelen, tips en tools in 

praktijk gebracht.  

Doelgroep 
De training is geschikt voor iedereen die 
zijn inzicht en vaardigheid in het plannen 
en organiseren wil verbeteren. 

 

U versterkt uw competentie in: 
• Zelfontwikkeling 
• Besluitvaardigheid 
• Organiseren eigen werk 
• Analytisch vermogen 

 
Investering 
De investering bedraagt per deelnemer 
 € 875,-- exclusief BTW en  
 € 925,-- bij BTW 0-tarief. 
 
Dit is inclusief verblijfskosten, 

studiemateriaal, toegang tot de 
leeromgeving en certificaat. 

 
Certificaat 
U krijgt een na afloop van de training een 
certificaat van deelname. 

 
In-company 
Deze training leent zich er bij uitstek toe 
om als in-company training te worden 
verzorgd.  
De inhoud en casuïstiek worden  in 
overleg met de opdrachtgever aangepast 
aan de praktijk van de organisatie en de 
te trainen doelgroep.  

 
Meer informatie: 
Spirit Of Interaction bv 
Transistorstraat 31 
1322 CK Almere 
036 7519733 
m.verdonck@soin.nl 
www.soin.nl 
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Opzet 

 

Voortraject 

Na inschrijving / aanmelding start het voortraject. 

Het voortraject bestaat uit: 
• het houden van een online intakegesprek met de trainer. Tijdens dit gesprek kijken we naar uw 

beginsituatie en leerdoelen en stemmen we wensen en verwachtingen af. 
• het bestuderen van de lesstof door e-learning waaronder het bekijken van video’s, het werken met 

video-respons en het maken van tests waaronder een nulmeting. 
• het voeren van een afstemmingsgesprek met uw eigen leidinggevende of mentor over uw leerdoelen. 
• het beschrijven van uitdagende situaties. 

Bijeenkomsten 

De bijeenkomsten gebruiken we maximaal om aan de slag te gaan met opdrachten, rollenspellen etc.. Het is 
doen-doen-doen. Om de effectiviteit te vergroten werken we met trainingsacteurs. Uiteraard nemen uw 
leervragen en casuïstiek en die uit de groep een centrale plaats in. U leert uw eigen sterke punten kennen en de 
punten waar u zich op kan verbeteren. U krijgt feedback van uw medecursisten, de trainer en de trainingsacteur. 
Een aantal oefengesprekken leggen we op video vast en krijgt u mee. 

Toepassen in de praktijk 

Gedurende en na de training gaat u aan de slag in de praktijk. Dat houdt in: 
• uitvoeren van opdrachten uit het werkboek. 
• toepassen van het geleerde. 
• aanscherpen van leerdoelen. 
• info en ervaringen delen met uw medecursisten op de leeromgeving. 
En u houdt contact met de trainer via e-coaching. 

Natraject 

Het natraject bestaat uit: 
• Uitvoeren van opdrachten uit het werkboek. 
• Uitvoeren van opdrachten in de praktijk op basis van het geleerde uit de training. 
• Invullen van een éénmeting. 
• Aanscherpen van leerdoelen. 
• Voeren van een voortgangsgesprek met uw leidinggevende of mentor over leerdoelen en actiepunten. 
• Info en ervaringen van u en uw medecursisten delen op de leeromgeving. 
• Het houden van een on-line afsluitend gesprek. Tijdens dit gesprek met de trainer/coach kijken we naar uw 

vorderingen: realisatie van leerdoelen en acties, en uw doelen en acties voor de komende tijd. Tevens 
evalueren we met elkaar de training. 

Coaching on the job (optioneel) 
 
Bij coaching on the job komt de trainer bij u op de werkplek om u op bepaalde activiteiten te coachen. Deze 

coaching kan o.a. bestaan uit het observeren van gesprekken die u heeft en hierop feedback geven (eventueel 
met voorbespreking), meekijken met de dagelijkse planningsactiviteiten en het geven van advies hierover en 
bespreken van onderwerpen met u die zich minder of niet lenen voor bespreking binnen de groep van 
medecursisten. 
 


