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Slimmer werken werkt
Internet, e-mail, intranet, memo’s, telefoon, tijdschriften, kranten en... je 
collega’s. De hoeveelheid informatie die je tegenwoordig ‘aanvalt’ op de 
werkvloer is enorm. Weet jij nog hoe het voelt als er géén ongeopende 
berichten op je wachten? Of hoe een leeg bureaublad of een afgewerkt ‘to 
do’-lijstje er ook alweer uitzagen? 

Als je effectiever wilt omgaan met je eigen werk in plaats van te worden 
overspoeld door wat er op je afkomt, maak dan kennis met een Slimmer 
Werken Coach. Want slimmer werken verhoogt je productiviteit en - nog 
belangrijker - je werkplezier. 

Slimmer Werken Coach
Wil je meer gelegenheid om over dingen na te denken, in plaats van aan 
dingen te moeten denken? Dan is een Slimmer Werken Coach zeker wat 
voor jou. Een Slimmer Werken Coach (SWC) helpt je om een goede 
informatieradar te ontwikkelen: hij of zij kan je laten zien hoe je er zélf voor 
kunt zorgen dat de informatie die je nodig hebt naar je toe komt. 

Ook reikt een Slimmer Werken Coach je methodes aan om je werkproces 
zo in te richten dat je overzicht creëert. Zodat je op een effectiever manier 
werkt, gewoon door je eigen computer en de daarop beschikbare software 
slimmer te gebruiken. Zo kun je meer doen in minder tijd en je dus 
bezighouden met de echt leuke en belangrijke dingen. 

Hoe werkt een Slimmer Werken Coach? 

Voor individuen
Slimmer Werken Coaches draaien graag een dag(deel) met je mee als je 
aan het werk bent. Heel praktisch: ze gaan naast je zitten en laten zien hoe 
slimmer werken werkt. Zo’n persoonlijke aanpak op je eigen werkplek is in 
korte tijd enorm effectief. 

Daarnaast is de Slimmer Werken aanpak voordelig, omdat succes wordt 
geboekt met de middelen die er al zijn. Jijzelf dus, en de 
computerprogramma’s en andere middelen die tot je beschikking staan. 
Aanschaf van nieuwe producten is nadrukkelijk niet het streven: het gaat juist 
om efficiënt gebruik van bestaande voorzieningen.

Voor groepen
Slimmer Werken Coaches kunnen de slagkracht van gehele organisaties 
vergroten. Met trainingen voor groepen of afdelingen, in een of meerdere 
dagdelen. Liefst bieden Slimmer Werken Coaches zulke workshops aan in 
combinatie met verdere individuele begeleiding waar die nodig of gewenst is. 
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Voor het management
Slimmer Werken Coaches sparren ook graag met leidinggevenden over 
kennisdeling in een organisatie. Want alle informatie die nodig is om efficiënt 
te werken is er misschien wel, maar waar? Hoe gebruik je aanwezige kennis 
het best? En kan je organisatie er op duurzame wijze van profiteren? Een 
Slimmer Werken Coach komt graag naar je toe om nieuwe inzichten en een 
nieuwe aanpak te bedenken.   

Over Slimmer Werken Coaches
Steeds meer wordt ons werk en leven bepaald door informatie: 
kenniswerken is wat we in Nederland goed kunnen. Dat moeten we 
bovendien steeds beter gaan doen om te garanderen dat we het in de 
toekomst prettig houden. 

Werken met je hoofd betekent dat je veel informatie(stromen) tegelijk 
verwerkt. Daarbij kan iedereen soms een beetje hulp gebruiken: in de digitale 
wereld gaan ontwikkelingen immers erg snel. 

Als je hard werkt, maak je bovendien zelden tijd om eens goed na te denken 
of dat effectiever kan... dát is waar een Slimmer Werken Coach graag 
inspringt! 

Slimmer Werken Coaches kijken hoe je werkt en wat je met de middelen die 
je al hebt kunt doen om je werk(stroom) te verbeteren. Zodat jij én je 
opdrachtgevers, klanten en/of collegae er profijt van hebben.

Slimmer Werken Coaches zijn van mening dat nu goed nadenken over je 
manier van werken, je prestaties en werkplezier op termijn aanzienlijk 
vergroot. 

Een Slimmer Werken Coach helpt je:
• meer te doen in minder tijd;
• over dingen na te denken i.p.v. aan dingen te moeten denken;
• een goede informatieradar op te bouwen;
• de baas te worden over je eigen werkstromen;
• gegevens zo effectief mogelijk te ordenen;
• meer rust en overzicht in je leven te krijgen;
• grip op je werkdruk te krijgen;
• informatiestress te voorkomen.
• tijd over te houden voor verdieping;
• op je eigen werkplek;

Contact
Remko van de Beek
remko@remkovandebeek.nl
06 46216391
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