
Werk Slimmer ELKE week
met minder stress en betere resultaten!

• Wat is blijven liggen?
• Wat is niet gelukt?
• Wat heb je geleerd?
• Waar wil je meer van?
• Waar wil je minder van?
• Welke zaken kunnen 
  beter?

• Verdeel je doelen over 
  de komende 2 weken
• Bepaal je 2 dagdoelen
• Plan de ‘witte blokken’
  & afspraken
• Plan activiteit en 
  reistijd
• Wees niet te ambitieus

• Verwerk je aantekeningen
• Welke taken kunnen een
  stapje kleiner?
• Wat zijn de nieuwe
  deadlines?
• Wat moet er opgevolgd
  worden?
• Werk je personal dash-
  board (PD) bij

• De Kaizen aanpak voor
  problemen
• Werk vanuit je eigen
  Hoshin
• De Kata aanpak voor
  procesverbeteringen
• Verbeter continu in
  kleine stappen
• Laat zien dat het werkt

• Je principes als basis
  nemen
• ‘Practice what you 
   preach’
• ‘Lead by example’ 
• Goede vragen stellen
• ‘Goed, Beter,
  Interessant’ evaluatie

• Stel evt. je project- en 
  weekdoelen bij
• Vul je logboek aan
• Maak een 5W+H start 
  van je beste idee
• Gebruik je de ‘elke dag
  slimmer’ tips goed?
• Blijf werken vanuit je PD
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voor uitleg van deze poster:
info@academyofminds.com

voor de achterliggende filosofie:
academyofminds.com/routekaart-slimmer-werken

• Gebruik de ‘werk slimmer’
  tips
• Plan een reflectiemoment
  in
• Spreek een intervisie af
• Houd een logboek bij
• Haal 3 maal adem bij veel
  stress

• Wees oprecht 
  geïnteresseerd
• Zet jezelf regelmatig in
  andere schoenen
• Pas vergadertips goed toe
• Leer iemand iets wat 
  belangrijk is
• Luister empathisch
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• Communiceer doelen
  in je team
• Vraag regelmatig hulp
• Delegeer en controleer
• Check je gebruik van
  pomodoro’s
• Werk je PD in kleine
  kleine stapjes bij
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Relax en 
reflecteer� Pas ‘lean’ 
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Altijd Tweede 
Helft�☼Midweek

Elke vrijdag 15:45 Elke vrijdag 16:00 Elke vrijdag 16:15

Lean elementen Pas op de plaats Ontwikkel jezelf

De woensdagcheck Verbeter jezelf Voor Vrijdagmiddag


