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Timemanagement: Overleven of leven 

Heb je het gevoel dat je geleefd wordt door je werk? Neem je steeds vaker je 
werk mee naar huis? Ben je het overzicht weleens volkomen kwijt? Je vindt het 
lastig om een reële planning te maken en prioriteiten te stellen.  

Dat levert stress op.  

Het is dan de hoogste tijd om je vaardigheden op het gebied van 
timemanagement te verbeteren. 

Deze coaching brengt rust in je hoofd en je werk. Je krijgt zicht op wat op jouw 
werkplek de tijdverspillers en wat de echt belangrijke taken zijn. Prioriteren 
wordt weer snel makkelijk. Je leert smart te werken met handige technische 
hulpmiddelen in Outlook. Je hebt weer controle over je agenda, mail, takenlijst, 
contactgegevens en documentenstroom. 
 

.Hierdoor krijgt je weer meer overzicht, balans en kun je prioriteiten stellen. 

Wilt u meer weten over deze training? +31 (0)541 - 663 029 of info@jahetwerkt.nl 

 

In deze probleem oplossingsgerichte coaching ga je praktijkgericht met ons aan de 

slag. Je leert hoofd en bijzaken te scheiden en je aandacht te concentreren op de echt 

belangrijke zaken. 

 

Aanleidingen 

 
 Je bent razend druk, maar stelt niet altijd de juiste prioriteiten; 

 Je hoofd zit aardig vol met zorgen en problemen; 

 Soms ben je het overzicht kwijt en je probeert alles koortsachtig af te werken; 

 

 Je  hebt last van stress en voel een lichte paniek als je aan je werk denkt; 

 Er is een vrees dat je de lijst met taken nooit kan volbrengen. 

 Waarom loopt mijn agenda altijd vol? 
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 Van al die emailtjes word ik knettergek; 

 Mijn planning gaat altijd anders; 

 Help ik verzuip in het werk. 

 

 

Werkwijze 
 Het is een korte coaching waarbij je samen met de timemanagement coach 

meerdere aspecten van de tijdsbesteding tegen het licht gaat houden; 

 Er wordt gewerkt aan het krijgen van een vernieuwde prioriteitenstelling; 

 

 Bij het effectiever werken speelt de persoonlijkheid een grote rol, delegeren en 

loslaten of perfectionisme kunnen ontwikkelingspunten zijn in de coaching; 

 

 

 Het verbeteren van de assertiviteit en grensbewaking; 

 Onze time management coaches leren de kandidaten om zelfstandig hun 

vraagstuk te doorzien en naar een oplossing te zoeken. 

 

Specificaties 
Coaching mogelijkheden 

 1-op-1 coaching: doorgaans 8-12 sessies van 2 uur, naast de voorbereidende 

intake, tests en evaluatie; 

 Via een online programma (optioneel met online coach) of juist Blended. 

 
Locatie 
 
Regio Twente zoals Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Almelo. 
Maar ook in Deventer en Zwolle 
 
 

 


