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Hartelijk dank voor je getoonde interesse! 

Ontzettend leuk dat je de TIJD wilt nemen om de reisfolder van TIJDexperts te bekijken. 

In deze folder beschrijven we onze aanpak, resultaten, investering en alle overige
relevante informatie zodat je goed in beeld krijgt, waar jij je TIJD aan besteedt en welke
impact we daarmee maken.  

Met vriendelijke groet,

Team TIJDexperts

     
      
       



TIJD om TIJD te maken

Welkom bij TIJDexperts! Dé organisatie waar we
de TIJD even stil zetten, om een nieuwe werk-
en denkwijze eigen te maken met als doel;
Minder tijd verspillen en beter de  tijd besteden. 

Waarom onze reis?
De waan van de dag | Overzicht kwijt | Onrust | Volle mailbox | etc.

Door de enorme hoeveelheid aan informatie die mensen op zich afkrijgen
vanuit alle digitale middelen, ervaart men steeds meer verstoringen,
afleidingen en prikkels die ervoor zorgen dat we enorm veel TIJD
verspillen. De waan van de dag regeert en de grip op de TIJD zijn veel
mensen kwijt. 

Er is minder overzicht en controle waardoor er meer onrust ontstaat.
Doelen worden daardoor niet of minder behaald en het verzuim door
burn-outs stijgt. 

Dit zorgt voor minder rendement van organisaties en een hogere
werkdruk voor medewerkers.

InformatieTIJDperk



Na een introductiegesprek en een interactieve spreeksessie
hebben wij de training voor een selecte groep van onze
medewerkers georganiseerd om te zien of de resultaten
werkelijk werden gerealiseerd. Deze groep medewerkers
ervaren binnen hun werkzaamheden veel last van
verstoringen, hetgeen ten koste gaat van hun productiviteit.
De training bestaat uit een zeer actieve training, waarbij de
theorie direct omgezet wordt naar de praktijk. Dit is juist waar
wij bij partners naar zoeken.

Na positieve feedback vanuit deze groep, hebben wij het ook
voor een ander bedrijf binnen de Ten Brinke Group
aangeboden. Reacties die hieruit terug kwamen waren o.a.
“Dit hadden we al veel eerder moeten doen. Zeer
behulpzaam bij onze werkzaamheden!”.
Als een kettingreactie ontstond er ook binnen andere
onderdelen van onze organisatie interesse. 

Inmiddels heeft het traject er al bij ca. 120 personen aan
bijgedragen dat zij gestructureerder en bewuster werken aan
hun toegevoegde waarde binnen de organisatie. 
Wij danken Tijdexperts hiervoor! 

Gemiddeld worden medewerkers elke drie minuten verstoort door prikkels. Al deze verstoringen
zorgen ervoor dat we gemiddeld 20% van onze tijd niet effectief zijn. TIJDexperts helpt je de
werkdruk te verlagen en de effectieve TIJDswinst te verhogen.

Samen met onze klanten doorlopen we een traject waarin medewerkers en organisaties diverse
bestemmingen afleggen. Op elke bestemming krijg je praktische tools, tips en tricks die zorgen
dat we beter onze tijd besteden.

Minder verspilling & meer rendement

TIJD kun je niet
managen, priotiteiten wel! 

Ten Brinke Group | Ronnie Witte

Storytime



Zichtbaar resultaat

Wij geloven dat verandering alleen succes heeft als een nieuwe werk- en denkwijze onderdeel is
van de organisatie. Daarom zorgen we dat niet alleen de kennis overgebracht wordt om de tijd
slimmer te besteden, maar ook de verandering te implementeren. 

Een ander voordeel is dat je door onze aanpak met een onbeperkt aantal deelnemers direct
kunt starten zonder ingewikkelde planningen en verloren tijd. 

Ons traject helpt mensen bewuster te worden van keuzes om beter om te gaan met de tijd die
ze te besteden hebben. We vergroten niet alleen de efficiëntie maar ook de effectiviteit zowel
zakelijk als prive! 

Tijdens de reis gaan we samen langs diverse bestemmingen
gedurende een periode van 6 weken. 

Op elke bestemming krijg je essentiële tips, trick en
praktische tools die onze deelnemers helpen beter tijd te
besteden.

Stap voor stap naar succes



Het traject

De voorbereiding
Afstemmend gesprek

Wie zich vergeet voor te bereiden bereid zich
voor vergeten te worden! Ons traject start je met
een doel en daar willen we onze focus op
behouden. Tijdens een afstemmend gesprek
met de begeleiders van de organisatie
bespreken we de benodigde acties om het
resultaat te behalen. 

START (Online of op locatie) Om verandering te krijgen is er de wil nodig om
te veranderen. Tijdens een kick off krijgen
deelnemers inzichtelijk wat goed gaat maar
beter kan. In deze dag motiveren we
deelnemers om aan de slag te gaan (Online of
op locatie)

De kick-off

De eerste bestemming
Stap 1

De eerste week staat in het kader van de
verleden TIJD. Waarom doe je de dingen die je
doet. Waarom heb je daar ooit voor gekozen?
Waarom zou jij ergens je TIJD aan besteden? 

De verleden TIJD

De derde bestemming
Stap 3 

Om doelen te behalen moet je keuzes maken!
Waar ga je wel en waar ga je geen TIJD meer
aan bersteden? Deze keuzen kunnen we maken
op deze bestemming.

De tegenwoordige TIJD 

De tussenstop
Stap 4 

Werkdagen kunnen vermoeiend zijn net als een
reis. Daarom krijg je tools hoe je de rust kunt
behouden, ondanks alle stress van het
kaartlezen etc.

TIJD voor rust 

Kilometers maken

Stap 5 

Wie zijn focus verliest raakt de weg kwijt en kan
zo maar op de verkeerde bestemming
uitkomen. Daarom krijg je in de vierde week een
handige navigatie die je helpt de juiste route te
behouden waar je ook maar naartoe gaat.

Tijd voor focus

De eindbestemming
Stap 6 

Iedereen heeft zijn reis erop zitten. We kijken
samen op verschillende momenten of iedereen
zijn bestemming heeft bereikt of dat er toch
mensen verdwaald zijn. 

Evalueren

De tweede bestemming
Stap 2 

De volgende bestemming. De toekomstige TIJD. Waar
wil je naartoe? Wat wil je bereiken? Welke doelen wil
je realiseren?
 

De toekomstige tijd 



Storytime

Direct op reis
Bij TIJDexperts is het mogelijk om
op elk TIJDstip te starten ongeacht

het aantal reizigers. Je kunt dus
direct met je gehele organisatie of

als individu starten om minder TIJD
te verspillen. 

 
 

Resultaatgericht
Het laatste wat wij willen is de
kostbare tijd van onze klanten

verspillen. Onze aanpak is gericht op
het behalen van zichtbare resultaten.

Lifetime toegang
Na het aanschaffen van onze lessen
hebben deelnemers onbeperkt de

TIJD om de training opnieuw te
volgen. Je schaft dus een les aan voor

de rest van je leven. 
 
 



Investering

 
(Tarieven zijn inclusief reistijd, voorbereidingstijd en evaluatietijd. Exclusief BTW)

LET OP: Er kunnen subsidiemogelijkheden zijn voor ons traject

Investering gehele traject
 

€ 349,00 per persoon

Minder verspilling & 
meer rendement!

Als individu kun je
direct starten via

onze website.
 

www.tijdexperts.nl

info@tijdexperts.nl
0548 792009

Gemiddeld worden medewerkers elke drie minuten verstoort door prikkels en afleidingen. Al deze
verstoringen zorgen ervoor dat we 20% van onze tijd niet effectief zijn.

De gemiddelde werkweek van een medewerker is 31 uur. Dat wil dus zeggen dat we 6 uur en 20
minuten van onze effectieve TIJD verspillen.

€ 10.639,20 per medewerker per jaar.

TIJDexperts helpt je deze kosten te verlagen en de effectieve TIJDswinst te verhogen door samen
op reis te gaan en tijdens diverse bestemming inzichten te krijgen hoe je deze TIJD kunt besparen!

De gemiddelde loonkosten in Nederland zijn € 33,- per uur. Uitgerekend: 6,2 uur X € 33,- is € 204,60
TIJDsverpilling per medewerker per week. Oftewel 

ROI: Bespaar € 10.639,20 per medewerker per jaar!



We hopen dat je voldoende TIJD hebt gehad om deze informatie te bekijken en kijken er naar
uit om samen aan de slag te gaan.  

Mocht je vragen of opmerkingen hebben; bel of mail gerust. 
We nemen de TIJD voor je!  

Met vriendelijke groet,

Team TIJDexperts


