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GET 
ORGANISED

Mensen presteren aanzienlijk beter als
zij in staat zijn zichzelf en hun omgeving
goed te organiseren. Tijdens de Get
Organised (GO) training leer je de
organisatie- en communicatie
structuur te benutten bij de verwerking
van alle input die je dagelijks ontvangt.
Je gaat nadenken over hoe je jouw
werk verricht, en leert taken te
beoordelen en te plannen volgens een
gestructureerde methode. 
Het resultaat: meer en betere
prestaties, aanzienlijk minder stress en
meer plezier in jouw werk.

De training is bedoeld voor
kenniswerkers die regelmatig tijd te
kort komen en grip op hun werk willen
(terug)krijgen. Het optimale aantal
deelnemers per training is 8.

VOOR WIE IS DE GET
ORGANISED TRAINING
BEDOELD?

De locatie van de GO training kan per
datum verschillen. Raadpleeg
www.gocompany.nl/trainingskalender
voor de actuele trainingsagenda.

LOCATIE EN DATA

Dagdeel 1 draait om de basisvraag: Doe ik wel wat ik moet
doen? Je krijgt verfrissend inzicht in de invloed van de
georganiseerdheid van jouw omgeving op de rollen die je
vervult; dit aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden en
situaties in jouw dagelijkse werkomgeving.
 
Dagdeel 2 focust op de organisatie van jouw eigen werk: je
leert hoe je in plaats van harder, slimmer kunt werken. Je
ontdekt de waarde van een planmatige aanpak. Je leert op
snelle en efficiënte wijze te reageren op alle verzoeken uit
jouw omgeving.

Je betaalt voor de training € 525,-.

Dit bedrag is inclusief:
- lunch 
- trainingsmateriaal
En toegang tot de GO academy: die bestaat uit een slimme
kennis app, die jou op efficiënte wijze helpt bij het
opnemen en behouden van kennis, GO e-learnings en een
digitale bibliotheek met alle naslagwerken en je ontvangt
het boek 'Is jouw organisatie al GO? Get Organised en
word onverslaanbaar!'

Als gevolg van de CRKBO regeling, wordt geen
BTW gerekend.

Heb je interesse in de Get Organised training? 
Kijk dan voor actuele trainingsdagen op:
www.gocompany.nl/trainingskalender

Of neem contact op via:
E. opleidingen@gocompany.nl
T. 088 - 2042500

DE ÉÉNDAAGSE GO TRAINING
BESTAAT UIT TWEE ONDERDELEN.

INVESTERING VAN DE TRAINING

INSCHRIJVEN EN MEER
INFORMATIE


