Ideeën opdoen
Schema's

Goed?

Verzameling van tools
Toepasbaarheid
Iets meer zelf doen

Nu vooral luisteren

Anderen erbij betrekken
Komt in de volgende workshop

Team

Nu erg vanuit jezelf

Bijv

Beter?
Mindmap als samenvatting
downloaden

Evaluatie

Niet bewust dat er meerdere
workshop waren

Vanaf de klantenpagina
http://academyofminds.com/abnamro/

Welkom!
Al met coach aan de gang

Herkenning

Mindmapping
Pomodoro Techniek

Ritme

Mathieu van der Wal

Interessant?

Vooral dag en week schema's

Jerre Lubberts

Witte blokken in de agenda

Wie?
Wil je deze poster zelf?

Daarmee de doekracht

Citizen: World of Minds

Elke Dag

Poster

Elke Week

Personen

Vergroten denkkracht

Teams

Van

Organisaties

Elk Kwartaal
The why?

Invoeren Nieuwe Werken
Versnellen verander trajecten

Missie: Mensen helpen

Mensen trainen, adviseren, coachen,

Waarom

Crisis: Meer doen met minder mensen
Informatie explosie:

Waarom nu?

Internet
Werkplek

Slimmer werken niet harder..

Dus

In minder tijd

Meer de juiste dingen doen:

Life Long Learning

Get Inspired
Slimmer Werken
Hoe werk je elk kwartaal
slimmer, niet harder?

Terug naar Routekaart
Wat is nu de link tussen de
dag/week/kwartaal

Zie bijlage bij de opvolgmail

Plezier

Vanuit rust & balans

Hoe nu verder?

Zie http://academyofminds.com/routekaart-slimmer-werken/

Resultaat

Met meer

Wat?

Vanuit je DI-budget

Zie de klantenpagina op:
http://academyofminds.com/abnamro/

Volg de gratis SRS Webinars
In ieder geval: Analyse Persoonlijke Uitdagingen

Advies

Op maat advies

Hoe?
Wat zijn goede modellen en instrumenten om
beter te gaan samenwerken?
Wat zijn de valkuilen en hoe kan je die voorkomen?
Hoe kan je beter kennis vastleggen,
verrijken, verdelen en activeren?

Hoe dit nu met je team te doen?
Routekaart

Komt in de volgende workshop
Zie https://youtu.be/GNd9XxNJymA

Zie mindmap 'Wat zijn je belangrijkste
lessen uit het filmpje van Barry?'

Hoe Werk Je Slimmer Elke Week

Doel van deze workshop

(Zeigarnik effect)

Doelen dit kwartaal

Starten met kwartaal
breakdown

Elementen om slimmer
je tijd te benutten

Doelen volgend kwartaal
Doel eerste week
Zie mindmap 'Voorbeeld
kwartaalplanning
met waarden

Je werkt elke dag en elke week slimmer,
wat gaat er dan nog mis?

Lukt voor de meeste mensen nog wel

Vorige workshops

Personal Dashboard

Rollen
Doelen
Zelf doen

Zie http://academyofminds.com/routekaart-slimmer-werken/
Hoe Werk Je Slimmer Elke Dag

Filmpje van Barry

Dynamische dialoog

Key question

Zie mindmap 'Je werkt elke dag en elke
week slimmer, wat gaat er dan nog mis?'

Uitkomsten workshop Get Inspired: Hoe Werk Je Elk Kwartaal Slimmer? - http://academyofminds.com/abnamro/

Gaat voor een deel van de mensen ook wel goed

Hoe hou je slimmer werken het hele jaar door vol?
M.a.w.: Hoe Werk Je Slimmer Elk Kwartaal

Waar doe je het eigenlijk voor?

Wat levert het op?

Keuzes maken voor het
eindresultaat wat je wil bereiken

Teamverband

Lange
termijn

Wie wordt er blij van?

Wat haal je er voor jezelf uit

Persoonlijke
ontwikkeling

Stip op de horizon

Bijv

Je werkt elke dag en
elke week slimmer,
wat gaat er dan nog
mis?

Jaarplan

Het grote plaatje

Volgorde/prio's op projectniveau
Link met teamdoelen
Team context

Met wie werk je samen

Afleiding
Teleurstelling

Niet iets gaan doen voordat je
weet wat je moet gaan doen

Doel
Waarom

Wat heb je nodig?

Resources

LT doelen

Think

Wat leer je eruit?

Reflectie

Focus

Decide
Wat
Waarom
Wie

5W+H

Wat zijn je
belangrijkste lessen
uit het filmpje van
Barry?

Structuur
Do

Prioriteiten stellen
Projecten
Processen

Learn

Waar
Wanneer
Hoe

Processen

Hoe kan het beter
Best practices

Meenemen voor volgende keer
Reflecteren

Bron:
http://deugdenproject.nl/

RT

A-M

Mijn waarden
Privé
Werk: vb formele rol

...........................
Rol: 'projectmanager':
Privé

...........................
Doel jaar: 2016
Privé: voorbeeld

Doel dit kwartaal:

Persoonlijke groei
Privé: voorbeeld

'Happy Family"

Privé: voorbeeld

'Gezond en fit'

Bijv. halve marathon binnen 1.50.00

Doel jaar: 2016

Voorbeeld
kwartaalplanning
met
waarden

Doelen 1e week:
Werk: vb formeel

Rol: 'adviseur'
Werk: vb informele rol

Rol: organisator
personeelsuitjes

1 keer onder de 1.55.00 lopen
Zwakke plek in rug versterken

Doel dit kwartaal:

...........................

Weekschema volhouden min. 35 km
3 maal fitness nadruk; rug en buik

Werk

Doelen 1e week:

Met minder projecten de
gekozen strategie realiseren
Projecten portefeuille
kritisch doornemen
Meetlat met selectiecriteria
voorstellen aan directie

