
SMART Workplace 

“Een duidelijke planning en structuur bieden 
mij meer werkplezier en rust in mijn hoofd”.

Sneller, meer en beter?
We leven in een tijd waarin alles sneller moet dan voorheen. Het lijkt alsof we allemaal 

drukker zijn en vollere agenda’s hebben. Niet alleen in onze werkomgeving, maar ook privé 

hebben we tijd te kort. Dit heeft invloed om ons algemeen welbevinden en op de werksfeer 

en werkeffectiviteit. Dat vraag om niet sneller te werken, maar om slimmer te werken. 

SMART Workplace
Een goed opgeruimde werkplek zorgt 

voor prettig en efficiënt kunnen wer-

ken en voor het gemakkelijk terugvin-

den van informatie. Daarom is deze 

training gericht op de individuele 

medewerker en vooral praktisch van 

aard en verdeeld in twee modules:

1. Net meer zoeken maar vinden!

In deze module pakken we de werk-

plek aan als het gaat om opruimen, 

opbergen en efficiënt indelen. We 

gaan samen aan de slag en kijken bij-

voorbeeld samen hoe kasten en bu-

reaus ingedeeld kunnen worden. Ook 

helpen we met het creëren van een 

effectief archief, met de indeling van 

je mappenstructuren en het behou-

den van een opgeruimd bureau.

 

2. Een opgeruimd gevoel

Als de werkplek ingericht is, is het tijd om 

heel praktisch naar de werkomgeving, 

werkwijze en werkplanning te kijken. 

Dat doen we met de To Do methode ® 

van Organizing Works. We helpen je om 

fysieke papieren om te zetten in con-

crete acties. Dat doen we niet door je te 

vertellen hoe het moet, maar we gaan 

direct met je aan de slag. Door het beste 

uit zichzelf te halen, coachen we de me-

dewerker met de RAPEC®-methode. Na 

deze module profiteert u dus direct van 

een opgeruimde werkplek, een opge-

ruimd gevoel en aantoonbare tijdwinst.

Incompany
Wij werken direct en praktijkgericht; dat 

betekent dat we samen met de werk-

nemer op de eigen werkplek aan de 

slag gaan. Informatie en werk is terug 

te vinden en de werkplek is efficiënt 

ingedeeld. En fysieke papierstromen 

worden tijdens de training direct om-

gezet in concrete actie: samen boeken 

we dus direct resultaat.

Voordelen voor de 
werkgever:
• Fysieke papierstroom op orde 

• Werkzaamheden zijn overdraag-

 baar

• Duidelijke acties en verantwoorde- 

 lijkheden per functie 

• Gezonder werkklimaat voor alle 

 werknemers



Voordelen voor de werknemer:
• Aantoonbare tijdwinst

• Minder stress

• Meer werkplezier, minder werkdruk 

• Betere focus en resultaten

• Rust in je hoofd

• Goede balans tussen werk & privé: regie over eigen tijd en werk

Naast SMART 
Workplace bieden wij 
ook: 
SMART Individuele trainingen

     -SMART Workplace

            -SMART Digitaal

            -SMART Combi

SMART Teamtrainingen

Insights Discovery® Trainingen 

RAPEC®-methode

Alle trainingen van SMART Organized zijn gebaseerd op de RAPEC®-

methode. We kijken niet alleen op een praktische manier naar uw wer-

komgeving, werkwijze en werkplanning, maar helpen u ook om het 

beste uit uzelf te halen. RAPEC staat voor Relatie, Activiteiten, Planning 

& Prioriteiten, Email & Tijdvreters en Continuïteit.

Geïnteresseerd of meer informatie? 
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van onze trainingen voor uw 

organisatie of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan con-

tact met ons op.

T 06-48491116

E info@smartorganized.nl

Twitter: @SMARTorganized

facebook.com/SmartOrganized

W smartorganized.nl

SMART organized: motivatie voor efficiënt werkklimaat 
Efficiënt (samen) werken met structuur en planning schept een gezond werkklimaat. Wij zijn er van overtuigd dat werknemers op deze 

manier meer tijd besparen, productiever zijn en beter met elkaar communiceren. Wij motiveren werkgever en werknemer regie te 

nemen en te houden over hun tijd en werk. Zodat zij effectiever, succesvoller en met meer plezier kunnen werken en leven! Dat doen 

we door het aanbieden van individuele trainingen en teamtrainingen.


