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23 MEI 2019 | GOOILAND THEATER, HILVERSUM

24 MANIEREN
OM EEN UUR
TE BESPAREN
EEN SEMINAR MET DE BESTE DENKERS IN PERSOONLIJKE PRODUCTIVITEIT

WWW.DENKPRODUCTIES.NL/24MANIEREN

23
05
19

PROGRAMMA
09.00 ONTVANGST
09.30 START SEMINAR

Timemanagement
tot de
macht 24

Opening door dagvoorzitter Wouter de Jong
BLOK 1: Grip - het geheim van slim werken
• Hoe een wekelijkse afspraak met jezelf je productiviteit verdubbelt
• Hoe je een mentor vindt en slimmer om advies vraagt
• Hoe je ingewikkelde problemen oplost
Rick Pastoor

BLOK 2: Klopjacht op tijdvreters
• 6 dingen die onnodig tijd slurpen
• De grootste boosdoener: vergaderen
• Hoe houd je irritante tijdrovende klussen (en mensen) weg?
Charlotte van ’t Wout

BLOK 3: Volle aandacht = volle snelheid
• 6 manieren om te focussen als een baas
• Informatie verwerken: pijlsnel lezen en toch alles onthouden
• Weg met deze 6 concentratielekken
Mark Tigchelaar

BLOK 4: My top 10 techniques to win time
A moderated Q&A with David Allen, founder of Getting Things Done
and one of the ‘Godfathers of timemanagement’. David will share his
wisdom on organizing your life, developing productive routines and
also: how to enjoy the time you have saved!
David Allen
17.00 EINDE SEMINAR MET BORREL

24 MANIEREN OM EEN
UUR TE BESPAREN
Je werkt je een slag in de rondte
Volle takenlijst, volle inbox, volle agenda. Je voelt aan: als ik meer tijd en aandacht kan
besteden aan wat ik doe, lever ik beter werk en vind ik het leuker. Maar die kostbare tijd
gaat nu naar trage vergaderingen, een uitpuilende to-do-lijst en een verstopte mailbox. Grrr.

Tijd voor echte oplossingen
DenkProducties brengt de beste denkers in persoonlijke productiviteit voor je samen op één
podium. Met als speciale gast: David Allen! Een team topexperts dat met frisse blik kijkt naar
al die tijdslurpers die jouw waardevolle uren stelen. Dat moet afgelopen zijn! Op 23 mei krijg
je 24 manieren om minimaal een uur kostbare werktijd te winnen.

Duizelingwekkend veel tips
Razendsnel vergaderen. Drastisch ont-mailen. Vier keer sneller lezen. Afrekenen met mensen
die tijd ‘zuigen’. Superefficiënte gesprekken. Retestrak organiseren. Hypergefocust werken.
Sportschooltechnieken voor je brein.
Je krijgt minimaal 24 technieken die je minimaal een uur waardevolle tijd opleveren.
Met als extra resultaat: meer tijd en energie voor je leven buiten werk. Eindelijk!
(nu alleen nog even volhouden tot 23 mei)

Met special guest: David Allen!
MET met
SPECIAL
GUEST:
David Allen verwierf wereldfaam
zijn methode
Getting Things Done. Hij is DAVID
de besteALLEN!
denker ter
wereld in ‘tijd winnen’ en staat
23verwierf
mei bij
dit
Davidop
Allen
wereldfaam
met zijn
seminar op het podium!
methode ‘Getting Things Done’. Hij is de beste
denker ter wereld in ‘tijd winnen’ en staat op
23 mei bij dit seminar op het podium!

FRISSE DENKERS

“Your mind is for having ideas,
not holding them.” (David Allen)
David Allen is zonder twijfel de beste denker ter wereld op het
gebied van persoonlijke productiviteit. Hij is de auteur van de
megaseller ‘Getting Things Done’. Zijn slimme methoden worden
door professionals over de hele wereld gebruikt om tijd te besparen
en productiever te worden.
Rick Pastoor is Hoofd Product bij Blendle. Maar we leerden hem
vooral kennen door het duizelingwekkende succes van zijn boek
GRIP. Dat stormde pijlsnel de boeken-hitlijsten binnen en kwam op
#1 bij de prestigieuze AKO lijst. Iedereen heeft het over Rick en Grip:
op 23 mei ontmoet je hem hoogstpersoonlijk.

Charlotte van ’t Wout las meer dan 300 zelflhulpboeken en
probeerde de beste inzichten hoogstpersoonlijk uit. De tips die écht
werken deelt ze met je. Charlotte is niet alleen een snelle denker,
maar ook een slimme ondernemer. Het FD zette haar – met
2 bedrijven – in de lijst Jonge Talenten 2019.

Mark Tigchelaar is neuropsycholoog met een fascinatie voor
efficiëntie en productiviteit. Hij specialiseerde zich in snellezen,
mindmappen en geheugentechnieken en schreef daarover het
boek ‘Haal meer uit je hersenen’. Zijn nieuwste expertiseveld:
aandachtmanagement. Hij laat je zien hoe je zó kunt focussen
dat je zonder afleiding véél meer gedaan krijgt.

Wouter de Jong is dé snelrijzende ster op het gebied van effectiviteit en persoonlijk leiderschap. Zijn boek ‘Mindgym: sportschool
voor je geest’ breekt verkooprecords. Als trainer en spreker neemt
Wouter je mee uit je comfort zone, zonder te dwingen. Hij is dagvoorzitter tijdens dit seminar en zorgt voor prikkelende intermezzo’s.

Uitgebreide informatie over dit seminar:
www.denkproducties.nl/24manieren

XXL GOODIEBAG!
Als deelnemer aan dit seminar ga je naar huis met een
dikke tas vol extra’s. Je krijgt o.a. 4 boeken mee:
• Getting Things Done - David Allen
• Focus AAN - Mark Tigchelaar
• MindGym - Wouter de Jong
• Grip! - Rick Pastoor
Daarmee kun je zeker 24 weken vooruit en ga je écht
veel tijd besparen. Aan de slag!

ONDERZOEK NAAR DE GROOTSTE TIJDVERSPILLERS
• We vergaderen gemiddeld 8 uur per week
• 83% van de werknemers vindt die vergaderingen vaak niet eens nuttig
• 74 minuten per dag zijn we bezig met het bereiken van collega’s en klanten
• We zijn alleen al 33 minuten bezig met pogingen tot het plannen van meetings
• 37% is tijd kwijt aan het fixen van andermans fouten en problemen
• We besteden 2 uur per dag aan e-mail
• Onderbrekingen door smartphones en collega’s kosten 2,1 uur per dag

TIPS & TOOLS
Na dit seminar laten we je niet los.
We blijven je nog een aantal weken
helpen om aan de slag te gaan
met de lessen uit het seminar.
Met concrete tips en tools van de
sprekers breng je de inzichten
makkelijker in de praktijk. Handig!

INFO
Donderdag
23 mei 2019
09.30 - 17.00 uur
Gooiland Theater,
Hilversum
€995,- excl. BTW

Meer informatie en eenvoudig inschrijven:
WWW.DENKPRODUCTIES.NL/24MANIEREN
WAT KOST HET?
Deze dag kost € 995,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief uitgebreide documentatie,
lunch, parkeren etc. Op al onze seminars zit een 100% tevredenheidsgarantie:
ze zijn elke euro waard. Fijn om te weten.
GROEPSARRANGEMENTEN: SAMEN BIJSPIJKEREN
Steeds meer organisaties sturen een groep van meerdere deelnemers naar onze
seminars. Dat maakt het toepassen van de inzichten in de praktijk veel gemakkelijker:
iedereen is bijgespijkerd en kan meteen samen aan de slag. Neem contact met ons
op voor de mogelijkheden.
IK WIL NOG MEER WETEN
020 - 3033820
customercare@denkproducties.nl
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