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De tijd van je leven! 

Verhoog je werkplezier door 

timemanagement 

en geregeld dingen te 

doen waar jij blij van wordt 

Voor wie?  

Deze training is bestemd voor (school)teams, directies en IB-ers  die willen werken aan het 

beheersen van werkdruk. Ons aanbod gaat over de kunst van prettig en efficiënt werken.  

  

Waarom? 

We willen steeds meer doen in dezelfde tijd. Werkdruk kan remmend werken op je passie en 

plezier in je werk. Tijdens dit aanbod leer je hoe jij invloed hebt op je tijd door slim te werken. 

Ook wordt er gekeken naar jouw denkpatronen en emoties, die vaak samengaan met 

beleving van werkdruk. Timemanagement gaat over jouw werk èn wie jij bent als persoon. 

Het gaat over jouw leven. Dus over de tijd van je leven! En die tijd wil je toch nuttig en 

bezield gebruiken?   

 

Vanaf 1 augustus 2015 hebben scholen en besturen te maken met nieuwe kaders voor het 

uitvoeren van taakbeleid. De 40-urige werkweek wordt geacht een bijdrage te leveren aan 

het verlagen van de werkdruk. Maar wat veroorzaakt nou die werkdruk? En wat zijn nou 

onze regelmogelijkheden om deze werkdruk te veranderen. Hoe wordt ik eigenaar van mijn 

eigen agenda? Kort gezegd: hoe verander ik werkdruk  in werkgeluk? 

 

Wat? 

In de bijeenkomsten komen diverse onderwerpen en modellen aan bod. Die gaan enerzijds 

om praktische zaken over hoe je het beste je actielijst en mailbox kunt afwerken (klassiek 

time-management). Anderzijds gaat het om bezieling en welke prioriteiten jij stelt. Laat je je 

leiden door je omgeving of neem jij geregeld de leiding?  

 

 
 

 

 



 

 

 

Urgent of belangrijk?  Welke klus heeft prioriteit? Dat is niet altijd makkelijk te bepalen. 

Alles lijkt haast te hebben en veel dingen moeten liefst gisteren nog af. Prioriteiten stellen 

is een belangrijke timemanagementvaardigheid. Voor welke klussen waar jij blij van wordt 

zou je meer tijd willen maken? 

Cirkel van invloed en pro actief zijn   Aan sommige zaken waarover jij je druk maakt kun 

je iets doen, maar lang niet aan alles. De cirkel van invloed is het gebied waaraan je iets 

kunt veranderen. Waar richt jij je energie op en hoe kun jij jouw invloed vergroten? 

Spinsels in je hoofd   Niet onze gebeurtenissen zorgen voor stress en werkdruk, maar de 

gedachten die wij hebben over wat er gebeurde. Hoe interpreteer jij bepaalde situaties en hoe 

zou je ze om kunnen buigen? 

Ordenen van je actielijst  Hierbij gaat het om het aanleren van klassiek timemanagement. 

Hoe kun je het beste je actielijst en mailbox afwerken?  

Leren nee zeggen zonder je schuldig te voelen  ‘Elke keer als we ja zeggen tegen iets, 

zeggen we nee tegen iets anders’. Wat doe je bijv. met iemand die je kamer binnenloopt om je 

een vraag te stellen? Krijgt deze persoon jouw aandacht en tijd of zeg je nee en doe je de 

dingen die je van plan was te doen? 

 
 

Hoe?  

De Inschool Academie biedt verschillende manieren om je bewust te worden van de 

mogelijkheden om je werkplezier te verhogen. We geven een theoretische basis en laten jou 

hiermee praktisch aan de slag gaan. ‘Weten is leuk, doen is beter!’ Hieronder een aantal 

mogelijkheden ter inspiratie. 

 

Individuele coaching 5 gesprekken op locatie 

Individuele coaching 3 gesprekken op locatie  

Korte workshop voor groep op locatie  

Teamtraining in company 2 bijeenkomsten op locatie met intake  

Teamtraining in company 3 bijeenkomsten op locatie met intake  

Open inschrijving 3 bijeenkomsten ( minimaal 8 personen) 

 
Toepasbaarheid 

De training zou kunnen worden aangeboden in het kader van de duurzame inzetbaarheid. 

Alle medewerkers hebben binnen hun jaartaak 40 uur beschikbaar voor (werken aan) 

duurzame inzetbaarheid. Voor deeltijders gelden deze uren naar rato van hun 

betrekkingsomvang. 

 
Meer informatie en aanmelden 
Neem contact op met Annetta Klaassen van de Inschool Academie via 
a.klaassen@inschoolacademie.nl 


