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Gemiddeld werken we in ons leven zo’n
80.000 uur. Dat komt neer op ongeveer
30% van onze wakkere tijd die we verruilen
voor inkomen. Daar is niets mis mee zolang
die tijd jou maar genoeg werkplezier
oplevert en geen energievreter is. 

Herken jij dat het regelmatig voelt alsof je
alle ballen hoog moet houden? Ben je aan
het einde van de dag uitgeput maar heb je
het gevoel dat je niks gedaan hebt? Dan is
de 10 weekse van SmartLife Academy iets
voor jou!

Jij leeft in de meest opwindende, maar ook
meest veranderlijke tijd ooit. Organisaties
en banen zullen zich in een razend tempo
blijven ontwikkelen om relevant te blijven.
Technologie en innovaties zullen ons
dwingen een leven lang te blijven leren om
zo om te kunnen gaan met nieuwe
situaties, omstandigheden en uitdagingen.
Maar ook om op een slimmere manier onze
werkzaamheden in te richten en uit te
voeren. 

Ben jij mentaal en fysiek wel klaar voor de 

 

Je kunt niet in alles goed zijn, maar wel
in alles beter worden



 

veranderingen die zich in de 21ste eeuw aan jou
opdringen? Kunnen we de gevolgen van ons reactieve
gedrag op al die veranderingen nog wel overzien?

Tot voor een jaar of tien geleden gingen we er van uit dat
nieuwe digitale technologieën als email, internet,
videobellen, pop-ups, smartphones, tablets, social media,
online shoppen enz. ons alleen maar óp zou leveren. Dat
we er een gelukkiger, efficiënter en socialer leven mee
zouden verwerven. En dat is ook zo, zolang jij je bewust
bent van je eigen gedrag en bekend bent met de
biologische wetmatigheden van jouw lichaam. 

De realiteit is dat veel van ons gedrag onbewust is
waardoor we steeds duidelijker een negatieve keerzijde te
zien krijgen; we zien meer medewerkers met burnout
gerelateerde klachten en gevoelens van depressie.
Inmiddels weten we dat de manier waarop we werken een
belangrijke rol speelt bij het ontstaan van deze klachten.



 

Organisaties die zich hiervan bewust zijn hebben oog voor
een nieuwe manier van werken waarbij zelfbewustzijn,
zelfregie en mentale gezondheid meer centraal staan. 
Waar we sinds enkele decennia meer zijn gaan letten op
bewegen, stoppen met roken en voeding, is het nu tijd om
werknemers bewust te maken van een slimme manier van
werken en breinfunctionaliteit.

Zijn reactief gedrag en ad hoc taken doen de gewoonste
zaak binnen jouw organisatie? Zijn er afspraken gemaakt
nu we meer zijn gaan thuiswerken? Is er een
communicatiematrix opgesteld om informatie relevant en
efficiënt beschikbaar te hebben en te delen? Check je heel
de dag door je mail of doe je dit op gezette tijden die voor
iedereen bekend zijn? Zijn er momenten waarop jij niet
gestoord wordt? Hoe is het met de werk-privé balans?

Als jouw medewerkers inmiddels wel weten hoe ze het
zouden moeten doen, dan blijkt dat het in de praktijk
consequent toepassen van deze kennis niet eenvoudig is.
Het vergt tijd en bewuste aandacht en als je al zit met een
gevoel van een te hoge werkdruk, is het aanleren van een
nieuwe routine niet eenvoudig.  



POSITIEVE
ENERGIE LEIDT
TOT POSITIEVE
RESULTATEN
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# Om tot meer efficiëntie en zelfregie te
kunnen komen, is het nodig dat jij je
bewust wordt van hoe jouw lichaam en
brein biologisch functioneren.

Slimmer werken en zelfleiderschap
zorgen ervoor dat medewerkers meer
uit zichzelf halen en gelukkiger zijn.

Door nieuwe medewerkers tijdens
onboarding dit programma aan te
bieden, werkt jouw organisatie vanaf de
basis aan Slimmer Werken. 

Intrinsieke motivatie realiseert blijvende
gedragsverandering en vitale
medewerkers.

Positieve impact die aanstekelijk werkt
voor mensen, teams, organisatie en hun
omgeving.

Goed werkgeverschap zorgt voor een
gezonde en veilige werkomgeving.

#



Investeren in Slimmer Werken &
Zelfleiderschap zorgt voor betrokken

medewerkers

 

Het nieuwe
werken vraagt om
nieuwe
competenties

Continue
veranderingen
waar richting aan
gegeven moet
worden

Reactief gedrag,
'altijd-aan'
syndroom en
multitaskcultuur

10 weken
programma

Ambassadeurs
Slimmer (online)
Werken &
Zelfleiderschap

Bewust
ontwikkelen 21st
century skills

Ontwikkelen van
een GROEI
mindset

Efficiënte,
gelukkige en
zelfsturende
medewerkers

Betere resultaten:
meer focus,
creativiteit en
zingeving

Focus op softskills,
veiligheid, vitaliteit
en zelfleiderschap

Probleem Oplossing Resultaat



 

Energie management
Aandacht management
Groeimindset
Hormonen en werk
Multitasken vs. single-tasken
Jouw brein als energievreter
NEE is het nieuwe JA
Uitstelgedrag onder de loep
Agenda management
Prioriteren kun je leren
Afleiders onder controle
Slimmer Stressen

De 10 weekse training Slimmer (online) Werken &
Zelfleiderschap is ontwikkeld om (nieuwe) medewerkers
tools in handen te geven om met meer efficiëntie, focus en
vanuit eigen regie te werken, zowel thuis als op kantoor.
Het programma wordt op een interactieve manier volledig
online gegeven. Er kunnen maximaal 10 mensen
deelnemen aan een programma. Een sessie duur 5
kwartier. 

Tijdens de 10 weken komen de volgende onderwerpen aan
bod

Tijdens de trainingen richten we ons op het ontwikkelen
van nieuwe vaardigheden en het inspireren tot nieuw
gedrag om tot meer efficiëntie en zelfregie te komen.

Na iedere training ontvangen de deelnemers een email
met daarin de tools die besproken zijn, verdieping en vele
extra's. Deze emails zijn een extra ondersteuning van het
programma en dienen als naslagwerk. 

HET PROGRAMMA



 

Binnen iedere groep werven we een
of meerdere ambassadeurs. De rol
van de Ambassadeur Slimmer (online)
Werken & Zelfleiderschap is het
implementeren van de kennis binnen
de organisatie. De ambassadeurs
‘leven’ het 'Slimmer Werken'
waardoor zij een inspiratiebron en
vraagbaak zijn voor hun directe
collega's, of zelfs, de hele organisatie.
De vorm van het ambassadeurschap
wordt samen met de trainer van het
programma onderzocht en
vormgegeven.

AMBASSADEURS

Door het toepassen van Slimmer
Werken realiseer je als organisatie een
grote meerwaarde voor jouw
werknemers. Het zorgt voor meer rust,
meer efficiëntie, meer focus en meer
werkplezier.
Slimmer Werken introduceren binnen
jouw organisatie? We kijken graag mee
naar de meest efficiënte manier. 
info@smartlifeacademy.nl

DOEN!
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