       VAN DUUREN EVENTS MASTERCLASS

Stoppen met stapelen in één dag!
  20% meer vrije organisatiecapaciteit  
voor topdoelstellingen

De wereld is op dit moment razendsnel aan het veranderen. Er komt veel op ons af. De neiging
om steeds meer tegelijk te doen, wordt steeds groter. Dit stapelgedrag heeft verstrekkende
gevolgen: de focus verdwijnt, organisaties raken overbelast, mensen lopen vast en resultaten
verslechteren.
Tijd om te stoppen met stapelen en in vijf eenvoudige stappen te leren hoe je focus aanbrengt
op de zaken die echt belangrijk zijn – en die focus vasthoudt.
Tijd voor een masterclass Free Capacity: een interactief programma
met volop werksessies om de kennis direct in de praktijk te brengen.
Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor directieleden, managementteamleden, ondernemers, businessunitmanagers en andere
beslissers in organisaties.
Wat levert de masterclass je op? Je leert
• hoe je 10 tot 20% organisatiecapaciteit vrij kunt maken.
• hoe je de vrijgekomen capaciteit gericht in kunt zetten.
• hoe je voortgang van de doelstellingen bewaakt en daarmee
tot het beoogde resultaat komt.
• hoe je met veel meer energie werkt en voorkomt dat jijzelf en
je teamleden overbelast raken.
Wanneer?
Donderdag 25 september 2014

BONUS 1 uur gratis
telefonisch consult
met Frans van Loef!

DO  25 09 2014
HoeHET
zietPROGRAMMA
het programma

eruit?

9.30 uur Ontvangst

1

STAPELEN: HET CONTINUE TOEVOEGEN VAN ACTIVITEITEN IN DE ORGANISATIE
• Hoe herken je stapelgedrag en wat maakt ons stapelaars?
• Wat zijn de consequenties voor je organisatie?
• Waarom wordt er niet ingegrepen?

2

FOCUS AANBRENGEN
• Wat zijn je topdoelstellingen?
• Hoe krijgt iedereen dezelfde focus?
• Hoe voorkom je dat de ‘waan van de dag’ regeert?

BLOK

BLOK

12.30 uur Lunch

3

AFSTAPELEN: VRIJMAKEN VAN CAPACITEIT
• Waar zijn we eigenlijk mee bezig?
• Drie stapels: Go, Time-out en Stop
• Keuzes maken en doorvoeren; vrije capaciteit ontstaat!

4

STOPPEN MET STAPELEN NU EN IN DE TOEKOMST
• Het schaarsteprincipe
• Het schapprincipe

BLOK

BLOK

16.30 uur Afronding: Hoe morgen echt aan de slag?
17.00 uur Afsluitende borrel

BONUS
BLOK
UNIEK
AANBOD!

EN NU AAN DE SLAG MET STOPPEN MET STAPELEN!

Bij het in de praktijk brengen van het programma in jouw organisatie kun je tegen
vragen aan lopen. Daarom doet Frans van Loef je een uniek aanbod.
Binnen één maand na de masterclass kun je een gratis persoonlijk telefonisch
consult van één uur met hem aanvragen. Zo kun je Frans van Loef als klankbord
gebruiken voor de eerste stappen binnen je eigen organisatie. In dit uur komen
jouw persoonlijke vragen en opmerkingen aan bod.

DO  25 09 2014
LOCATIE
HoeTIJD
zietEN
het
programma

      VAN DUUREN EVENTS OVER DE SPREKER
Frans van Loef is dé expert op het gebied van het benutten van
organisatiecapaciteit. Hij ondersteunt organisaties bij het
aanscherpen van hun focus en het optimaal benutten van hun
capaciteit. Belangrijk daarbij is dat ze het lef hebben om
activiteiten te stoppen in plaats van te blijven stapelen.
Zijn freelunch webinar over Stoppen met stapelen was het meest
succesvolle webinar van het afgelopen jaar.

eruit?

Deze masterclass duurt een hele dag.
Aanvang 9.30 uur en afronding om 17.00 uur.
Locatie: Hotel Breukelen, Breukelen
De kosten voor dit unieke evenement € 495,- excl. BTW.
Inclusief het boek Stoppen met stapelen

VOOR U
GESTAPELD

Aanmelden
www. vanduurenevents.nl/stoppenmetstapelen
Meer informatie?
Stel uw vraag via info@vanduurenevents.nl

SEMINAR

BONUS 1 uur gratis telefonisch consult met Frans van Loef!
Het is heel menselijk om steeds weer te stapelen. Maar dit juist niet doen geeft focus,
energie en kracht. Dit seminar biedt praktische handvatten om tegen je natuur in te gaan
en vandaag nog te stoppen met stapelen.
Bas van der Veldt – CEO en mede-eigenaar van AFAS Software
Een toegankelijk en pragmatisch seminar dat stapelgedrag in organisaties op een
verfrissende wijze aan de kaak stelt. Voor iedereen die slimmer wil omgaan met middelen,
energie en tijd, om voor klanten het grote verschil te maken.
Rob Idink – Country Manager Printing & Personal Systems bij Hewlett-Packard Nederland
Frans weet met zijn ervaring, interesse en zakelijk inzicht snel tot de kern door te dringen.
Hij is een creatieve geest, die met je meedenkt en je verder brengt. Hij inspireert je om
meteen zelf aan de slag te gaan.
Pacelle van Goethem, autoriteit op het gebied van overtuigen, stem en invloed.
Auteur van de bestseller ‘IJs verkopen aan Eskimo’s, de psychologie van overtuigen’.

ZONDER STAPELEN
MEER FOCUS, ENERGIE
EN KRACHT

+
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STOPPEN
MET
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1 UUR
GRATIS
TELEFONISCH
CONSULT

www.vanduurenevents.nl

