ERVARINGEN DEEP WORK TRAINING - CTO GEMEENTE AMSTERDAM - 2020

DIEP WERK @CTO
Hoe je weerstand opbouwt tegen afleiding en sneller in
diepe concentratie komt om jouw doelen te behalen, zonder
dat je van jouw werk gehouden wordt of stress krijgt door je
(thuis)omgeving, email-inbox, of apps op je telefoon.

"Diep werken: het vermogen om op een intens geconcentreerde manier bezig te zijn met taken die het uiterste van
onze intellectuele competenties vergen." - Cal Newport, schrijver van het boek Deep Work

INTRODUCTIE

We organiseren de training 'Deep Work' voor CTO. Deze
wordt erg enthousiast ontvangen en nu voor de derde keer
herhaald. In deze 2-pager een korte samenvatting.
Voorafgaand aan de training vroegen we de deelnemers:
Waar loop je tegenaan in je dagelijks werk als het gaat om
geconcentreerd werken / focus?
ik raak super snel afgeleid, hoe omgaan met prikkels?
geconcentreerd werken vs afleiding in thuissituatie
verzoeken tussendoor van collega's, videocalls, mails, etc
ad hoc werken, geen focus op prioriteiten, uitstelgedrag
weinig concentratievermogen voor grotere taken
moeilijk concentreren in open kantoortuin of thuiskantoor
balans tussen (geconcentreerd) werken en ontspannen

"In de training leer je hoe concentratie werkt, hoe je jouw
manier van werken hier op aan moet passen en ga je meteen
aan de slag met nieuwe manieren van werken en tools. Super
praktisch en leerzaam!" deelnemer Jelle (CTO)
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Programma

mODULES:

Zes live online sessies, met een serie van
uitdagende opdrachten tussendoor, een online
leeromgeving, en een actief buddy systeem waarin
we elkaar dagelijks helpen om beter te worden.

1

De basis van diep werk

2

Managen van de monkey mind

3

Dealen met digitale afleiding

Deelnemers scoorden de sessies over het managen
van de monkey mind (afleidende gedachtes) en over
het dealen met digitale afleiding het hoogst. Ook
was er veel waardering voor het vinden van een
gezonde balans tussen werken en ontspannen.

4

In de flow komen en ontspannen

5

Diep werk volhouden door routines

6

Diep werk en jouw doelen

RESULTATEN:
DIEP WERK SKILL

REGISTRATIE DIEP WERK

WAARDERING

7,4
4,9

VOOR

8,4

300
uur

NA

SELF-ASSESMENT

TIJDENS PROGRAMMA

VAN 30 DEELNEMERS

Trainer: Joris de Leeuw
Als project manager weet ik hoe belangrijk het is om voldoende focus te
vinden. Toch merk ik in mijn dagelijks werk dat veel collega’s nog moeite
hebben om het in de praktijk toe te passen. En dat is precies waar ik wil
helpen!
Nathalie: "Dank Joris, jij bent de

)rust zelve tijdens de training en
dat leidt tot aandacht en
respect."

Aartie: "Je bent een leuke docent
die open staat voor nieuwe
inzichten en graag zijn eigen
inzichten deelt."

"Hoe meer collega's dit doen hoe meer we ons allemaal gaan
focussen op wat belangrijk is. Hoe minder 'spam' van allerlei
randverschijnselen. Erg leuk, leerzaam en heel goed gedaan."
deelnemer Machteld (CTO)

