
Als New Builder wil je graag verandering 

teweegbrengen voor “het nieuwe bouwen” 

en dat vraagt tijd en focus. We leven in een 

informatietijdperk waar we in één dag net zo veel 

op ons af krijgen als 40 jaar geleden in een hele 

maand. Deze hoeveelheid aan informatie zorgt 

vaak voor verstoringen tijdens ons werk (“de waan 

van de dag”). De focus houden op belangrijke 

en toekomstige zaken kan daardoor lastig zijn. 

Iedereen bedenkt zijn eigen methode om hier 

slim mee om te gaan. Soms effectief, maar vaak 

ook niet en zo verspillen we helaas veel tijd. Heel 

logisch, de meeste mensen hebben nooit geleerd 

hoe ze hier slim mee om moeten gaan. 

Daar willen we vanuit Invented graag verandering in bren-
gen. In je werk heb je meestal drie groepen werkzaamheden: 
1. Werkzaamheden die met enige regelmaat moeten 

gebeuren.  
2. Werkzaamheden die ontstaan vanuit alle informatie 

en prikkels (denk aan email, telefoon, collega’s etc.).
3. Onze pro-actieve werkzaamheden die belangrijk zijn 

voor onze (lange termijn) doelstellingen.  
Vaak zijn we al zo druk met groep 1 en 2 dat we nauwe-
lijks tijd hebben voor de derde groep. 

Resultaat
Snel, simpel en op een leuke wijze! Tijdens het traject  
ontvang je een nieuwe werkmethodiek. Deze werk-
methodiek zorgt dat je te allen tijde overzicht, controle 
en focus houdt op belangrijke zaken. Doordat je hierdoor 
slimmer om leert gaan met alle informatie en prikkels, 
creëer je tijdswinst, rust in het werk en in je hoofd. Dat is 
prettig, want een helder hoofd zorgt voor minder stress en 
meer productiviteit!  

Wat levert het traject op?
Als New Builder
 - Controle en overzicht over al het werk
 - Rust in het werk en in het hoofd
 - Meer energie en plezier in het werk
 - Meer doen in minder tijd! 

Voor je organisatie
 - Stijgende productiviteit
 - Scherpe focus op doelstellingen
 - Meer rendement uit medewerkers
 - Meer proactieve werkzaamheden

Activate

The New Builders

“Focus op belangrijke zaken, 
omgaan met dagelijkse 
verstoringen, meer doen in 
minder tijd en ruimte voor 
pro-actieve werkzaamheden” 
- met Invented

Een behoorlijke uitdaging waar veel 

mensen en organisaties tegenaan lopen.
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Doelgroep
Deze training is bedoeld voor New Builders die door slimmer 
werken tijdswinst willen creëren voor meer focus op 
belangrijke zaken, met rust in het werk én het hoofd. Naast in-
company trainingen voor organisaties en hun medewerkers, 
worden er regelmatig trainingsdagen georganiseerd waar je 
op basis van een individuele inschrijving mee kunt draaien. 

Inhoud
Voorbereidende mail
Ruim een week voor de start van het traject ontvangen 
de deelnemers een voorbereidende mail van ons. Hierin 
wordt een helder overzicht gegeven van de onderwerpen 
die tijdens het traject aan bod komen: de planning, locatie 
en alle andere relevante gegevens. Daarnaast vragen we je 
goed na te denken over persoonlijke ontwikkelwensen en ons 
hier een terugkoppeling van te geven.

Training 1 dag
• Doelen halen en omgaan met onderbrekingen. 
• De juiste prioriteiten stellen. 
• Focus op de belangrijkste zaken. 
• Slim omgaan met verstoringen in je werk. 

Een bewezen werkmethodiek voor controle en overzicht 
• Een helder hoofd geeft meer productiviteit en minder 

stress. 
• Tijdswinst creëren door slimmer te werken. 
• Overzicht over al je activiteiten en projecten. 

De vertaling van de methodiek naar je eigen werplek
• Een waterdichte structuur die je houvast geeft.  
• Handige tips in je mailsysteem voor tijdswinst. 
• Elke dag je mailbox leeg.  

E-learning
Training afgerond? Dan begint het pas echt! Tijd om de 
opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen. 
E-coaching is een krachtig middel om de inzichten vanuit 
de training duurzaam te verankeren. Met behulp van 
verschillende instrumenten worden de deelnemers geprikkeld 
om de focus scherp te houden. Ontwikkelen wordt hiermee 
niet alleen effectiever, maar ook leuker en makkelijker! 

Geïnteresseerd?
Meld je dan aan bij Roy Post via info@invented.nl of bel 
gerust op 06 115 383 63. 

Invented wil jou als New Builder graag helpen om tijd en 
focus te creëren op “het nieuwe bouwen”. Daarom ont-
vang je als New Builder een korting van € 50,- en kan je al 
deelnemen voor € 295,- per persoon (exclusief BTW) voor 
het gehele traject. Deze investering is inclusief voorberei-
ding, lesmaterialen en E-learning.
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