
1 



2 

 

 

A cademy of Minds bundelt onderzoeken, de kennis en ervaring van 

toptrainers,partners en klanten, in een serie van 4 dagen om jezelf, je team en de 

organisatie te ‘verslimmen’. Dit is dé praktijk leergang voor iedereen die:  

 

Meer de juiste dingen wil doen in minder tijd met meer plezier en Meer de juiste dingen wil doen in minder tijd met meer plezier en 

resultaat vanuit rust en balans resultaat vanuit rust en balans   

 

A lle componenten van onze HNW definitie worden behandeld. Visueel denken als 
onderdeel van ‘Whole Brain Thinking’, HetNieuweVergaderen, Slimmer projecten 

opzetten en managen, ‘Visual mapping’, tijd en plaatsonafhankelijk werken, HNW Tools, 
HetNieuweSamenwerken, Personal Branding, Kennismanagement (met), Sociale Media en 
meer. 
Deze kern van de serie is opgebouwd uit drie dagen en kan worden uitgebreid met een 

module voor de leiding gevende. 

I ndien een team van veranderaars deze training als kopgroep volgt kan de HNW 
organisatie sneller worden ingevoerd om zodoende meer werk te doen in minder tijd 

met kleindere teams. Dit is een belangrijke voorwaarde om de uitdagingingen van de 
nabije toekomst aan te gaan zoals beschreven in ‘The War on Human Talent’ 

“Smart reset jezelf, je leven, je team en daarmee de hele organisatie” 

  Handmatig & digitaal ‘visual mapping’ met o.a. mind mapping 

 Betere tijdbenutting door hulp bij prioriteren, focus en  motivatie 

 Inzicht verkrijgen in rollen en doelen  en leren opbreken naar nu 

 Realistisch leren plannen op basis van doelen, rust en balans 

 Slim gebruik van Sociale Media voor kennis delen en crowd sourcing  

 Persoonlijk dashboard voor overzicht en informatie push i.p.v. pull 

 Tijd– en plaatsonafhankelijk werken en dit ‘managen’ 

 Effectiever vergaderen en meer  energie overhouden 

 Optioneel: Sneller begrijpend lezen op basis van whole brain principes 

 Optioneel: Persoonlijke coaching (op de werkplek) 

 

http://hetnieuwewerkenblog.nl/het-nieuwe-vergaderen/
http://hetnieuwewerkenblog.nl/het-nieuwe-samenwerken/
http://hetnieuwewerkenblog.nl/war-human-talent/
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“Academy of Minds gaat met HetNieuweWerkenBlog.NLverder dat het traditioneel trainen!” 

E en zeer effectieve aanpak met een hoog rendament voor de organisatie, is om de HNW Smart 

Reset Series (SRS) met een ‘Ambassadeurs- of Kopgroep’ te gaan volgen. Zo ontstaat een 

degelijke kennis– en ervarings basis voor jezelf en voor je hele team en zelfs de organisatie. Hierdoor 

bereik jezelf meer slagkracht om de collega’s in het ‘peleton’ te kunnen helpen meer de juiste dingen 

te doen in minder tijd met meer plezier en resultaat! Hiervoor hebben we een aanpak op basis van 

het ‘ Meester – Gezel’ principe ontworpen die werkt met ‘Kenniscirkels’. Aangevuld met een virtuele 

ontmoetingsplek, support, een kennisbank en ‘crowd sourcing mechanisme’.  

 

Angelique Greiner, 

organisatie psychologe, 

trainer, ex org. adviseur 

Rijnconsult en verander-

kundige bij World of 

Minds. 

Alexis van Dam, 

communicatie en social 

media specialist, trainer 

en oprichter van 

Hypershifters.com, 

auteur bij cloudtools.nl. 

Mathieu van der Wal, 

solution specialist HNW 

tools, trainer, interaction 

designer en manager R&D 

bij aHa!Coaching. 

Jerre Lubberts, 

hetnieuwewerkenblog 

auteur, spreker, 

veranderkundige en 

trainer bij Academy of 

Minds. 

Plus diverse anderen aangesloten bij Academy of Minds en HetNieuwewerkenBlog.nl. 

Zie voor referenties van invoeringstrajecten bijvoorbeeld het getuigschrift van de Provincie ZH, 3M, Shell, Kodak of Leen 
Zevenbergen van Qurius. Vele evaluaties van ex-cursisten zijn opvraagbaar. 

 Elke dag een steeds vollere e-mailbox en meer stress? 

 Belangrijke taken niet gedaan en niet meer het hele overzicht? 

 Geen tijd om je collega te helpen en vaak op zoek naar informatie? 

 Minder tijd voor je privéleven en persoonlijke groei? 

 Het gevoel belangrijke zaken te missen, dat de tijd vliegt? 

 Inefficiënt aan de slag met de computer, gevoel dat het slimmer kan? 

 Veel tijd kwijt zijn aan vergaderingen en netwerkbijeenkomsten? 

 Sociale media gebruiken zonder duidelijk doel of strategie? 

 Nog weinig tijd- en plaatsonafhankelijk aan het werk of managen? 

http://www.academyofminds.com/evaluaties/getuigschriften/
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D e kern van de SRS is zo opgebouwd dat elke dagmodule 

voortborduurt op de vorige. Door ‘concentrisch leren’ en 

uitgekiende oefeningen en personal coaching beklijft de stof beter 

dan bij een traditionele training. Alle modulen zijn erop gericht om 

het geleerde de volgende dag toe te kunnen passen. We plannen 

voor een optimaal rendament ca. 3 weken tussen de modulen in. 

Optioneel kan iedere module verlengd met een ‘terugkommiddag’. 

D e HNW SRS is op maat te maken rond een belangrijk thema 

dat speelt zoals internationalisatie, een reorganisatie, 

leiderschap, mobiliteit of een ander thema en kan volledig in-

company worden gegeven. Neem contact op met Academy of Minds voor de mogelijkheden; tel.: 070 707 13 55. 

I n 3 dagen leer je denken met je hele brein, ‘visual thinking’, ‘Visual recoding’, handmatig- en electronisch 

mindmappen, je tijd beter te benutten, structureren, organiseren en prioritiseren. Ofwel slimmer te werken en 

niet harder. Via het ‘personal dashboard’ leer je enerzijds om eenvoudig overzicht, inzicht en structuur te krijgen. 

Anderzijds om te helpen om privé en werkdoelen te balanceren én om vanuit één (digitale) plek bij al je 

informatie en projecten te kunnen. Je leert hoe sociale media kan bijdragen om doelen te behalen, kennis kan 

delen en ’sourcen’ en hoe je slim tijd- en plaatsonafhankelijk kan werken. Niet alleen om te brainstormen maar 

ook voor vergaderingen, project start-ups en om processen te optimaliseren. Daarnaast krijg je veel extra 

informatie hoe je slimmer gebruik kan maken van (on-line) tools om slimmer te werken. 

D e HNW SRS is bedoeld voor iedereen die meer de juiste dingen wilt doen in minder tijd met meer plezier en 

resultaat vanuit rust en balans. Hierbij leer je slim gebruik te maken van nieuwe tools, denken met je hele 

brein, handmatig en digitaal ‘visual mapping’, kennis management, crowd sourcing, sociale media en tijd- en 

plaatsonafhankelijk werken en meer... 

J e leert de belangrijkste aspecten om Het Nieuwe Werken de volgende dag in de praktijk te brengen. Je gaat 

meer de juiste dingen doen in minder tijd met meer plezier en resultaat vanuit rust en balans tussen werk 

en privé. Zie ook de artikelen van Jerre Lubberts op HetNieuweWerkenBlog.NL 

E r is geen specifieke vooropleiding voor nodig voor deelname aan de SRS. Enige bedrevenheid met de 

computer is aan te raden. 

Kosten: € 595,00 per persoon per dag inclusief lunch, koffie en thee.  

Locatie: Hypershifterslab® Den Haag 

Personal coaching inclusief leerwebsite € 250,00 per maand. 

 C-level management (CEO, CFO, CIO, COO e.a.) 

 Kenniswerkers 

 HR-medewerkers 

 Ambtenaren 

 Beleids medewerkers 

 Business Consultants 

 Programmamanagers 

 Veranderingsmanagers  

 OR-leden 

 Support medewerkers en secretariaat 
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“De ideale start voor meer structuur, overzicht, rust, creativiteit, tijdsbesparing en beter tijdsbenutting” 

J e leert concepten, toepassingsmogelijkheden en de valkuilen te ontwijken van ‘whole brain thinking’. Aan de 

hand van een multimediale ontdekkingstocht langs het gedachtengoed van Dan Pink, Tony Buzan, Robert 

Horn, Dan Roam en anderen leer je zelf de belangrijkste ‘visual thinking rules’ ontdekken en toepassen. Niet 

alleen voor jezelf maar ook om toe te passen in een gesprek, vergadering of 

brainstorm. In de middag behandelen wij manieren om tijd beter te leren 

benutten. Je leert dan snel structureren, slim plannen en hoe prioriteiten te stellen 

met gebruik making van ‘visual thinking’, ‘mindmappen’ en ‘business mapping’.  

Diverse oefeningen zijn gericht op overzicht creëren, efficiënt tijd in te delen, hoe met ad-hoc zaken om te 

gaan en rust te krijgen door o.a. naar een weekplanning te gaan en leren om een vanuit rollen en doelen een 

Work Breakdown Structure (WBS) te maken met behulp van ‘visual mapping’. 

   Visueel denken 

  Valkuilen ontwijken 

  Structureren 

  Slim plannen 

  Prioriteiten stellen 

  Overzicht creëren  

 

 

“SocialeMedia voor je laten werken én meer plezier vanuit rust en balans” 

S ociale media zijn belangrijk voor een ieder die deze kanalen wilt gebruiken om sneller informatie te vinden, te filteren of te kennis te 

kunnen maken. Na het uitbouwen van het visueel denken en tijd benutten gaan we verder met diverse typen van Sociale Media en hoe 

deze kunnen aansluiten bij persoonlijke en teamdoelen. Hierbij leer je ook de basisprincipes.  

In de middag wordt het digitale persoonlijk dashboard, een van de sleutel elementen van de 

leergang, geïntroduceerd. Hierdoor verkrijg je snel inzicht in zakelijke en privé rollen en doelen, de 

meest belangrijke taken en de lange termijn planning. Zo verbeter je de balans tussen werk privé.  

 Bewustwording van de persoonlijke rollen helpt om de aandacht over deze rollen te kunnen 

verdelen om zo meer rust en balans te creëren waardoor je meer plezier en resultaat uit werken en 

leven kan halen. 

 

 

“Slimmer vergaderen, projectmatig werken en samenwerken op basis van sterkten” 

C entraal staat in deze module samenwerken met je team. Hoe slimmer te 

vergaderen en creatiever te brainstormen m.b.v ’Whole brain thinking’ en 

lateraal denken.  Resultaat is meer creativiteit, actiegerichtheid en draagvlak door 

de visuele interactieve vastlegging waarbij eenieder wordt gehoord. 

Tevens leer je om effectiever tweegesprekken te houden en wordt er geofend met 

de ‘concentrische brainstorm’, een vorm van ’crowd sourcing’ waarmee je 

stapsgewijs het ‘collectieve brein’ van grote groepen kan vastleggen en verrijken 

en acties samen kan gaan formuleren met draagvlak. 

Online tegelijkertijd samenwerken in een tekstdocument, presentatie, spreadsheet of mindmap? Technisch is het mogelijk. Maar wat 

betekent het voor houding en gedrag, vaardigheden zoals het voorzitten en/of notuleren en de organisatie er om heen. Hoe gaat men om 

met versiebeheer? Er wordt o.a. geoefend met Google Docs software en MindMeister. Daarnaast worden tools behandeld die kunnen 

worden ingezet bij ‘crowd sourcing’ en ‘on line samen werken’. Bovendien wordt de deelnemers geleerd hoe ze een sessie kunnen 

modereren in combinatie met ‘visual mapping’ om samen meer uit de groep te kunnen halen. 

   Omgaan met verschillende    

soorten social media 

  Slimmer tijd benutten 

  Digitale persoonlijke dashboard 

  Vanuit rollen doelen opbreken 

  Balans tussen werk en prive 

   Online samenwerken in verschillende documenten 

  Slimmer werk organiseren en kennis delen 

  (Online) actiematig vergaderen en crowd sourcen 

  Slimmer deelnemen aan diverse overleggen 

  Modereren en visualiseren van een bijeenkomst 

  Voor jezelf en anderen slimmer en sneller notuleren  

 

“Hoe geef je effectief leiding aan flexwerkers’” 


